


ت�أ�صيل وتعريف

جــذور التــراث:

- اإحدى اإ�صدارات النادي الأدبي الثقايف بجدة.
- ف�صاء معريف يهتم بالرتاث يف كل جمالته واآفاقه.
- ت�صدر ب�صكل دوري »كل اأربعة اأ�صهر« اإن �صاء اهلل.

جــذور التـــراث:

والنظريات  املناهج  على  والنفتاح  اخلالد،  تراثنا  ا�صتنطاق  يف  ت�صهم   -
احلديثة.

- تنفتح على جميع احلقول املعرفية والفكرية والعلمية والأدبية والتاريخية 
واللغوية يف ثقافتنا وح�صارتنا العربية والإ�صالمية.

»عرو�ض  بالرتاث  املخت�صة  العلمية  والر�صائل  بالكتب  تعرف   -
ومراجعات«.

حتية  وقفات  املعا�صرين  من  بالرتاث  املعنيني  الثقافة  رموز  على  تقف   -
واعتبار.

جــذور التــراث:

- ترجو من كّتابها اأن تكون الدرا�صات والأبحاث متعلقة بالرتاث ومكتوبة 
باللغة العربية. ومرقومة على احلا�صب الآيل »على �صكل اأقرا�ض م�صغوطة 

CD« اأو تر�صل من خالل موقع النادي الإلكرتوين:

Judhur@adabijeddah com

- يحق لهيئة التحرير اخت�صار املو�صوعات املطولة، وتعديل ما ميكن تعديله 
يف ن�ض الدرا�صات والبحوث التي ت�صل اإىل املجلة.

- اأن ل تكون الدرا�صات والأبحاث من�صورة من قبل اأو مقدمة للن�صر يف جهة 
اأخرى.
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جـــــذور

تهدف جملة جذور ل�صت�نطاق ما يف تراثنا من كنوز علمية نافعة 
قدمها لنا ال�صلف من جهة، واإزالة ما علق بها من غبار ال�صنني من جهة 
اأخرى، اإننا ندر�ض هذا الرتاث لأننا ننتمي اإليه لغة وفكرًا، كما اأن هذا 
الرتاث ميثل ذاكرة الأمة ومن فقد ذاكرته فقد هويته، اإذ متثل اإجنازات 
اللغويني حلقة هامة من حلقات الفكر اللغوي القدمي من ناحية، كما اأنها 
تتفق مع كثري من الأفكار والآراء التي جاء بها علم اللغة احلديث من 

جهة اأخرى.
تتمحور مو�صوعات هذا العدد من جملة جذور حول مفاهيم اأدبية 
ونقدية وبالغية ونحوية متعددة، تعالج ق�صايا متنوعة. فبداأت عددها 
احلايل مبقال: نظرية الن�ض الأمنوذج يف كتاب املثل ال�صائر، لأبي الفتح 
�صياء الدين ابن الأثري. درا�صة ن�صو�ض خمتارة، للباحثة: نعيمة �صعدية 
من جامعة ب�صكرة باجلزائر. تبحث النظرية الن�صية يف ن�صيج الن�ض 
م�صتمر  ت�صابك  عملية  الن�ض  اإنَّ  اإذ  والإفهام؛  الفهم  بهدف  وحتليله 
اأن  كما  واملعاين.  واجلمل  للكلمات  النا�ض  يقيمها  وان�صجام  ومتا�صك 
التحليل اللغوي للن�ض يهتم باحلوادث املبا�صرة يف اإنتاج الن�ض وفهمه 

مع بيان املعارف التفاعلية للنا�ض يف اأبنية الن�صو�ض.
وجاء املقال الثاين بعنوان: العنا�صر املنهجية التاريخية يف النقد 
من  مريني  حممد  للباحث  منوذجًا(  الطبقات  )كتب  القدمي  العربي 

مقدمة العدد



مقدمة العدد

20
15

ل 
يـ

بر
- إ

هـ 
14

36
ب 

جـ
، ر

 4
0 

دد
لع

ا

8

جـــــذور

وامل�صلمني  العرب  اهتمام  الباحث  بنيَّ  املغرب.   - الأول  حممد  جامعة 
باملنهج التاريخي لكونه اأثبت �صور التعبري التاريخي والطبقات والأن�صاب 
و�صند الرجال، مع تقدمي مثال عن ال�صاعر امرئ القي�ض، مركزًا  على 
اأربعني  فيه  جمع  الذي  اجلمحي،  �صالم  لبن  ال�صعراء،  فحول  طبقات 
�صاعرًا موزعني اإىل طبقات مع تو�صيح الأ�ص�ض املنهجية التي اأقام عليها 
يخرب  الذي  قتيبة،  لبن  وال�صعراء،  ال�صعر  وكتاب  تق�صيمه.  �صالم  ابن 
اأ�صعارهم  واأحوالهم يف  واأقدارهم  واأزمانهم  ال�صعراء  فيه �صاحبه عن 

وقبائلهم واأ�صماء اآبائهم.
لنرث  بالغية  قراءة  نحو  القلوب  ُنزه  بعنوان:  البحوث  هذه  وثالث 
وفيه  باملغرب.  القرويني  جامعة  من  العوادي،  �صعيد  للباحث  اجلاحظ 
ا�صتغاله  خالل  من  م�صبال،  حممد  الدكتور  اأعمال  على  ال�صوء  ي�صلط 
مثاًل  للجاحظ  القلوب  ُنزه  من  متخذًا  النرثية،  الن�صو�ض  بالغة  على 
العربي  ال�صياقني  يف  النتقال  اأهمية  لإبراز  حماولة  وهي  تطبيقيًا، 
الن�ض  بجمالية  تهتم  التي  الأدبية  بالبالغة  مااأ�صماه  وهو  والغربي، 
الن�ض  بنية  اأي درا�صة  والإيديولوجية؛  الإن�صانية  النوعية وقيمه  الأدبي 
الأدبي ووظائفه وتاأثريه يف املتلقي وهو ما يعني بالغة الإمتاع والإقناع.

ويعالج البحث الرابع: تدفق دللة املفردة النبوية بتعدد الروايات 
من  علي،  مولي  للباحث  الرائد  بغية  خالل  من  احلديث،  غريب  يف 
جامعة بني مالل باملغرب، وهي درا�صة للرثاء اللغوي يف غريب احلديث 
ال�صريف من خالل جهود القا�صي عيا�ض، يف بغية الرائد، حيث تناول 
بالتحليل وال�صرح والتعليل لغة هذا النوع من احلديث �صرحًا لغريبه وفكًا 
لعوي�صه، وبيانًا لفوائده البالغية والنحوية والفقهية وحترير القول يف 
لغته العربية، وحر�ض فيه الباحث على تو�صيح منهج القا�صي عيا�ض يف 

البغية ومكانته العلمية، كما بنيَّ منهجه يف الرتجيح اللغوي.
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جـــــذور

يف  احلكائية  البن�ية  يف  ودوره  له  املروي  اخلام�ض:  املقال  ويتناول 
م�صلح  �صلوح  للباحثة  )280ه�(  طيفور  لبن  الن�صاء،  بالغات  كتاب 
مفهوم  فيه  ناق�صت  بجدة.  عبدالعزيز  امللك  جامعة  من  ال�صريحي، 
املروي له كما ظهر عند رولن بارت، وجريار جينيت، واملروي له �صاأن 
داخلي، فهو الذي يتلقى خطاب الراوي ويتوازى مع زمن اخلطاب وهو 
ال�صارد، وامل�صرود له،  قت الباحثة بينه وبني  زمن الكتابة والن�ض. وفرَّ
واملتلقي، وامل�صتقبل، والقارئ احلقيقي، والقارئ ال�صمني، ثم عر�صت 

اأمناط املروي له داخل العامل احلكائي اأي داخل الن�ض ال�صردي.
يف  الإقناعي  واأثره  البديعي  ن  املح�صِّ ال�صاد�ض:  املقال  ويتناول 
من  العبدالقادر،  علي  بدر  للباحث:  ن�صية  درا�صة  اجلاهلي،  اخلطاب 
جامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية بالريا�ض. ناق�ض هذا البحث 
ن البديعي بنوعيه اللفظي واملعنوي يف اخلطاب  مو�صوع ا�صتخدام املح�صِّ
اجلاهلي بدءًا بتعريفه وعر�ض مناذجه التطبيقية مع بيان الغر�ض من 
ا�صتخدامه واأثره الإقناعي، فاملح�صنات البديعية من الو�صائل ال�صرورية 
التي ي�صتدعيها اخلطيب للتاأثري يف نفو�ض املَُخاطبني، وتوظيفها يك�صف 

عن خفايا الكلمات ويدعم معناها.
الل�صانية  الدرا�صات  يف  الوظيفي  التحليل  ال�صابع:  املقال  ويعالج 
خي�صر  جامعة  من  مالوي،  الدين  �صالح  للباحث:  والإجراء  املفهوم 
مبفهوم  بداأها  اأ�صا�صية  نقاط  لأربع  فيه  وعر�ض  باجلزائر.  ب�صكرة،   -
التحليل الوظيفي يف الدرا�صات الل�صانية الذي يعني اأن الأقوال اللغوية 
حُتلَّل بالعودة اإىل الطريقة التي توؤدي بوا�صطتها اإىل �صريورة التوا�صل؛ 
اإن املعترب يف التحليل الوظيفي هو املدلول ولي�ض الدال، ثم املبادئ  اإذ 
بعر�ض  وختم  الل�صانية،  التيارات  من  الوظيفية  موقع  ثم  املنهجية، 
الغربية، حيث ذكر منوذجني  الدرا�صات  الوظيفي يف  النحوي  التحليل 

توليديني هما: الرتكيب الدليل، واملعجمية الوظيفية.



مقدمة العدد

20
15

ل 
يـ

بر
- إ

هـ 
14

36
ب 

جـ
، ر

 4
0 

دد
لع

ا

10

جـــــذور

وجاء املقال الثامن بعنوان: حذف نون الرفع من الأفعال اخلم�صة 
امللك  جامعة  من  اجلهني،  حميد  عبدالعزيز  للباحث  علة،  لغري 
عبدالعزيز بجدة. بنيَّ الباحث اأن حذف نون الرفع من الأفعال اخلم�صة 
لها اأئمة هذا  لغري علة خمالف يف ظاهره مل�صهور قواعد النحو التي اأ�صَّ
العلم يف حكم رفع الأفعال اخلم�صة، وبتتبع كالم العرب - �صعرًا ونرثًا 
- جند ن�صو�صًا متناثرة ورد فيها هذا احلذف يف حال الرفع، وقد ورد 
ح الباحث تعليل النحاة لهذا احلذف، ثم  هذا احلذف يف ال�صماع، وو�صَّ

ختم بحثه ببيان حكمه يف القيا�ض النحوي.
ويعر�ض املقال التا�صع: الختزال الدليل يف احلديث النبوي درا�صة 
يف �صوء نظرية حتليل اخلطاب للباحث: حممد اأحمد عبدالباقي، من 
ال�صودان.   - العلوم  وتاأ�صيل  الكرمي  القراآن  بجامعة  العربية  اللغة  كلية 
وناق�ض الباحث اإبراز قيمة معايري حتليل اخلطاب التي اأوجدها علماء 
اللغة الغربيون ومدى فاعليتها يف احلديث النبوي ال�صريف، وطبق تلك 
النووية  الأربعني  كتاب  من  خمتارة  نبوية  اأحاديث  اأربعة  على  املعايري 

متبعًا املنهج الو�صفي التحليلي يف درا�صته.
يف  اجلملة  عنا�صر  ترتيب  باإعادة  التحويل  ببحث:  العدد  ويختتم 
�صعر الفرزدق درا�صة يف �صوء نظرية ت�صوم�صكي للباحثة: اإح�صان عثمان 
فيه  الباحثة  هدفت  الباحة،  بجامعة  والآداب  العلوم  كلية  من  الطيب، 
اإىل التعمق يف درا�صة ظاهرة التقدمي والتاأخري عند الفرزدق، وحتليل 
للجملة،  البنائية  العنا�صر  ترتيب  اإعادة  لظاهرة  ال�صعرية  النماذج 
للنموذج  اإعادة الرتتيب  التي تعك�صها ظاهرة  الدللية  وتو�صيح املعاين 
وبيان العالقة بني الرتكيب والدللة يف النظام اللغوي للعربية وذلك يف 
التحويل  اأ�صماه  وما  ت�صوم�صكي  التحويلية عند  التوليدية  النظرية  اإطار 

باإعادة الرتتيب ملكونات اجلملة.
هيئة التحرير
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نظرية الن�ص الأمنوذج يف كتاب املثل ال�سائر

لأبي الفتح �سياء الدين ابن الأثري

درا�سة لن�سو�ص خمتارة

نعيمة �سعدية)*(

اأول. النظرية الن�صية/ اأو الن�ص الأنموذج:
مجموع  �إن��ه��ا  �لمعممة«)1(،  �لمعرفة  م��ن  »ن�سق  ه��ي  �لنظرية 
و�الن�سجام  فاالفتر��ض  للتق�سي،  �لقابلة  �لمن�سجمة  �الفتر��سات 
مع  �لمبادئ  �ن�سجام  ؛  �لنظرية  بعد  تحدد  �أ�سا�سية  مفاهيم  و�لتق�سي 
�لنتائج، وطريقة �لو�سول �إليها �سرورة كل نظرية مهما كانت، ولعل ما 
�لل�سانية  �لنظريات  بين هذه  �لن�سية )textualité(، و�حدة من  ت�سمى 

�لمعا�سرة.
وكون �لن�ض ن�سيجا لغويا محبكا، تجمع  بينه �لعديد من �لعالقات 
�أن �لن�ض منتج من  �لفهم و�الإفهام، يعني هذ�  حتى يحدث من خالله 
�لنا�ض    يقيمها  �لتي  و�لتما�سك  و�الن�سجام  �لم�ستمر  �لت�سابك  عملية 
�لنهاية، ن�سا،  تعطينا، في  �لتي  و�لمعاني،  و�لجمل  للكلمات  )�لكاتب( 
كما يعطي �لعنكبوت �سبكة من ذ�ته؛ وعليه يهتم نموذج �لتحليل �للغوي 
للن�ض بالحو�دث �لمبا�سرة في �إنتاج �لن�ض وفهمه، مع بيان كيفية تقديم 

)*( جامعة بسكرة.
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�لمعارف �لتفاعلية للنا�ض في �أبنية �لن�سو�ض،فهو ال ي�سف كيف ت�سير 
»�للعبة«، بل ماذ� في »�للعبة«)2(«.

ويرى «هارتمان» )Hartman( �أن �لن�ض هو �لمو�سوع �لرئي�ض في 
�لتحليل و�لو�سف �للغوي، و�أن تحليل �لن�سو�ض ما هو �إال تحليل يتجاوز 
على  يقوم  عنده  �لن�سو�ض  وتف�سير  �ال�ستخد�م،  كيفيات  �إل��ى  �لنظام 
عنا�سر د�خلية و�أخرى خارجية )خارج �لن�ض(؛ �إنه باإيجاز �لبحث عما 
ن�ض  كل  الأن  �لن�ض()3(؛  بناء  و�سائل  )در��سة  ن�سا  �لن�ض  من  يجعل 
نقوم بر�سد حركاته وتفكيك رموزه وعالقاته  . ثم  ببنية خا�سة  يتميز 

�لد�خلية و�لروؤية �لتي يطرحها. 
�أما »�إريك �نكفي�ست« )N.E .Enkvist(، فقد �أ�سار �إلى �لن�سية في 
معر�ض حديثه عن »�لبناء �لن�سي �ل�سليم«، �لذي �عتبره  وظيفة تتكون 

من ثالثة �أنو�ع من �لعنا�سر �لرئي�سة: 
�أوال: �إنه يعتمد على �لبناء �لنحوي �ل�سليم للجمل �لمنفردة؛ فالن�ض 

�لمتكون من جمل غير �سليمة �لبناء يعد ن�سا غير �سليم �لبناء.
ثانيا: �إنه يعتمد على �لنمط �لذي تن�سج به �لجمل، و تربط ببع�سها، 

حتى توؤلف �لن�ض.
�لن�سي  فالبناء  �ل�سياق)4(  على  يعتمد  �إنه  �آنفا  �أ�سرنا  وكما  ثالثا: 
�ل�سليم ، هو �سورة �أخرى للن�سية، طالما تبحث كيف يكون �لن�ض ن�سا. 
للخطاب  »يمكن  قولهما:  في  مو�سالر  وجاك  روب��ول  �آن  ذلك  عن  وعبر 
تقييده  �أوع��دم  لتقييده  تبعا  من�سجم  غير  �أو  من�سجما  يكون  �أن  �أي�سا 

بقو�عد �لخطاب«)5(.
�لمهم في هذه �الأبحاث، �أنهم يرون �أن �لوقوف عند تحديد خو��ض 
على  للن�سو�ض،  �سامل  كلي  ت�سور  تقديم  في  ي�سهم  لالأبنية  منف�سلة 
ولكن  ���س��روري،  �لجملة  تحليل  �أن  مطلقا  ينكرون  ال  �أنهم  من  �لرغم 
�إلى جو�ر �لجمل �الأخرى �ل�سابقة و�لالحقة، فهي في ر�أيهم، تعد �أبنية 
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�لعالقة  وتت�سح  �لكبرى،  �لن�ض  �أبنية   مع  �لتحليل  في  تتجاور  �سغرى 
بينهما بتحديد وظيفة كل منهما، وربطها بنوع �لتما�سك �لذي توؤديه في 

بنية �لن�ض �لد�خلية �أو �لخارجية)6(.
و�أيا كان �الأمر، فال نجده يتحقق �إال باإدر�ج �لن�ض كبنية من�سجمة 
على  �لوقوف  من  يمكننا  �لذي  �لتد�ولي،  �سياقه  �سمن  دالليا  و  نحويا 
معيار �لمعلوماتية فيه بين �لمنتج و�لمتلقي، ومقا�سد �الأطر�ف �لثالثة 
خارج  �إ�سار�ت  على  �نفتاحه  عبر  تنا�سه  و  موؤلف(،   - منتج   - )ن�ض 
ن�سه، و�أهمها �أطره �لمعرفية ومرجعياته �ل�سياقية، الأن هذ� �لتفاعل  هو 
�لذي ي�سمح لنا مقاربة �لن�ض وفق هذ� �لمنظور �لحد�ثي، و�لذي ياأخذ 
�لن�ض �لنموذج �أو ما عرف بالن�سية �إطار� له، كون �لن�سية نتاج ت�سكل 
على  �لن�ض،  ل�سانيات  في  مبحث  �أهم  وهي  وتد�ولي،  مقطعي  م��زدوج؛ 
�الإطالق، من حيث هي »بنية مجردة تتولد بها جميع ما ن�سمعه، ونطلق 
عليه لفظ »ن�ض« ويكون ذلك بر�سد �لعنا�سر �لقارة في جميع �لن�سو�ض 
�لمنجزة مهما كانت مقاماتها وتو�ريخها وم�سامينها«)7(، و من �أجل �أن 
تكون لكل ن�ض ن�سية يجب �أن يعتمد على مجموعة من �لو�سائل �للغوية 
�لتي تخلق هذه �لن�سية؛ بحيث ت�ساهم هذه �لو�سائل في وحدته �ل�ساملة.
 Halliday Michael &( وح�سن  هاليد�ي  من  كل  حها  و�سّ وق��د 
Hasan Ruqaiya(. وهذه �لمعايير هي خ�سائ�ض معينة، تميز �لن�سو�ض 

�لمقطع  من  �لمعايير  هذه  تنافت  �إذ�  �لن�سية  وتتنافى  فيها  بتو�فرها 
�للغوي، مبرزين ذلك في �لتخطيط �الآتي)8(:
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وال تكون �سيطرة كل من �لمتكلم و�ل�سامع و�لكاتب و�لقارئ على لغته 
non-( و�لال.ن�ض  )texte( لن�ض� بين  يميز  �أن  ��ستطاع  �إذ�  �إال  كاملة 
و�سياغة،  معنى  �لمتما�سكة  �لمتكاملة  �لداللية  �لوحدة  يبن  �أو   )texte

وبين مجموعة ع�سو�ئية من �لجمل ال يجمع بينها جامع وال يربطها ر�بط، 
كاالأمثلة �لتي ت�ساق في كتب �لنحو �إي�ساحا لقاعدة �أو تدريبا عليها، �أو 
قائمة �لكلمات �لتي ينظمها �لمعجم وال يكاد �لمرء يو�جه في �لتفاعل 
�للغوي �لحي بظاهرة �لال.ن�ض؛ فالال.ن�ض مح�ض هر�ء، اليلتفت �إليه 
�لالن�ض بخا�سية  يتميز عن  و�لن�ض  �أو قارئ،  �سامع  به  يعتد  �أحد، وال 
و�سياق  �لد�خلي،  �لتما�سك  هما:  ركيزتين  على  تقوم  �لتي  �لن�سية، 

�لحال، �لذي »يكب�سل« فيه �لن�ض �أو يتجلى فيه)9(. 
�لح�سم  ع��ل��ى  �ل��ن�����ض  �إم��ك��ان��ي��ة  »ع���دم  �لن�سية(  )ون��ع��ن��ي  �إن��ه��ا 
)indécidable( و�لن�ض يتموقع عند �ل�سطح �لبيني �لقائم بين �لمرئي/
�ل�سياق،  و�لن�ض/  �لغياب  و�لح�سور/  �لخارج،  و�لد�خل/  �لالمرئي، 
فالن�ض هو ما ال يمكن ح�سمه، و ال يقع �لن�ض على �أي جانب من جو�نب 
هذه �لثنائيات، وال يمكن وقوع ح�سم على �أي جانب؛ فعدم �إمكانية �لن�ض 
يوؤ�س�ض ن�ض ما  و�لتي من خاللها  �لن�ض«)10(،  �لح�سم هي ن�سية  على 
ويبحث  �لنموذجية،  ووحدته  �لن�ض  �سمولية  يحقق  مبد�أ  كونها  هويته؛ 
في �لعالقات �لتي تربط �أجز�ءه؛ �إذ ت�سكل كل متتالية من �لجمل ن�سا، 
�سرط �أن يكون بين هذه �لجمل عالقات؛ تتم هذه �لعالقات بين عن�سر 

و�آخر، �سابق �أو الحق و�رد في متتالية جملية.
�لجو�نب  �إلى جو�ر  �للغوية  �لجو�نب غير  �لبحث في هذه  وقد دفع 
�للغوية بجهود �للغويين �إلى �إيجاد �سيغة مالئمة تحقق �لتو�زن بينهما، 
ولم يكن ذلك �إال للتاأكيد على �أن نماذج �لن�ض لم تن�ساأ من فر�غ، �أو �أنها 
م�ستقلة عن نماذج �لجملة، بل �إن مكونات نماذج �لجملة التز�ل ت�سكل 
بو�سوح في محاوالت  وينعك�ض ذلك  �لن�ض،  نماذج  �أجز�ء جوهرية في 
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نماذج  تو�سيح   )W. Riblé( ور�بيليه   )E. Gulich( جولي�ض  من  كل 
علماء ل�سانيات �لن�ض �لمعروفين ونقدها، �إلى جانب تو�سيح �لفرو�ض 
�التجاهات  معظم  �أن  �إلى  �أ�سار�  وقد  خا�ض،  نموذج  وو�سع  �الت�سالية 
�للغوية �ل�سابقة قد قامت على نماذج ن�سية محددة، فاقترحا نموذجا 
لالت�سال �للغوي، �نطالقا من �أن �لكالم فعل �أو ن�ساط محدد �لق�سد؛ 
ومن ثم فاإن �للغة مت�سمنة في محيط يحدده �لموقف،�أو ال يحدده، �أي 
وعليه،   ،)KommunitionsSituationen( �الت�سال)11(  مو�قف  في 

فالنموذج كالتالي:   

تخطيط لنموذج �الت�سال �للغوي عند جولي�ض ور�بليه
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�لمحاوالت  عن  تقل  ال  محاوالت  ق��دم  فقد   )Petôfi( بتوفي  �أم��ا 
نماذجه  مكونات  ��ستقى  قد  �أنه  من  �لرغم  وعلى  وثر�ء  �ل�سابقة جدية 
من �لمعين ذ�ته �لذي �غترف منه فان ديك، �إال �أن محاوالته لها �سمات 
خا�سة، فهي م�ستقاة من �لمنطق و�لنحو �لتحويلي ومكونات �أخرى داللية 
وتد�ولية، حاول »بتوفي« فيها �لتفرقة بين مكونات �سياقية د�خل �لن�ض، 
وبين مكونات �سياقية خارج �لن�ض، �أي داللية-تد�ولية؛ فبينما �أطلق على 
�الأولى »بنية �لن�ض« عدت �لثانية »بنية �لعالم« وقد ربط كال منهما في 
 Te(نظريات جامعة »بنية �لن�ض وبنية �لعالم« �لمعروفة بهذ� �لمخت�سر
Swe ST(، ويالحظ فيها ذلك �لتو�زن بين بنية �إبد�عية وبنية و�قعية، 

وتلك  �لن�ض  د�خل  �لممتدة  �لعالقات  وتلك  ومعناه،  �لن�ض  �سكل  وبين 
�لمعاني �الإحالية له، �أما �لمكونات �لمهمة في نموذج �لن�ض �لذي �نتهى 

�إليه بتوفي فهي)12(:
محوري  �أ���س��ا���ض  معجم  على  ي�ستمل  �أن  ينبغي  �ل���ذي  �لمعجم،   - �أ 
ي�سم  �إ�سافي  معجم  و  �أول��ي��ة،  �أ�سا�سية  معان  ذي   Kernlexikon

�لمعاني �الإ�سافية.
ب  - نحو �لن�ض، �لذي يتكون من قو�عد ت�سكيل توليدية )الإنتاج �سورة 
 )Text-Omega( تحويل  قو�عد  و  للن�ض(  �الأفقية  غير  �لتمثيل 

الإن�ساء تحقيق �أفقي للن�ض )�سطح �لن�ض(.
ج  - �لتمثيل �لتو�سعي - �لداللي، �لذي ينبغي �أن يتبع  من خالل تمثيل 
�متد�د �لن�ض، نماذج قائمة على �ل�سياق بكل ن�ض على حدة، في كل 
عالم من �لعو�لم �لممكنة، �أي يربط بين منطوقات �لن�ض بنماذج 

غير لغوية للو�قع، و هو ما يت�سمن �أوجه تر�بط معقدة للغاية.
و�لتو��سل  �لعالقات  حول  جميعا  متمركزة  �لن�سية  معايير  لتكون 
بين �لعنا�سر في م�ستوى و�حد �أو في عدة م�ستويات. وفي هذ� �لمنظور 
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تعطى �الأولوية �لكبرى في فهم محتوى �لن�ض و��سترجاعه للحفاظ على 
كل ما يلحظه �لمرء ويختزنه وي�سترجعه �سمن نمط م�ستمر)13(؛ فن�سية 

�لن�ض هي �سرط للن�ض وممار�سته.
وكما يقول دري�سلر:  »�لن�سية ن�ساط حل �لق�سايا«)14(، ال تنتج عن 
�إدر�كي  لقيود ذ�ت نظام  ن�ساط �سروري يخ�سع  ولكنها  �للغة  ��ستعمال 
تو��سلي في جوهرها؛ فما يوحد حقيقة كل �سيء هو عالقات �لتاأ�سي�ض، 
حيث �إنَّ حقيقة �لعالقات بين �الأجز�ء و نوعها هما ما يحدد �لكل و يعطيه 
�لعالقات  �لن�ض هي جملة  »بنية  الأن  �سكال مميز� وخ�سائ�ض مميزة؛ 
�لتي  توؤ�س�ض، مجتمعة، �لن�ض ذ�ته. وترد في �سكل كل مت�سابك. وبالتالي 
فاإن در��سة �لبنية تعني، �سمنيا، �لوقوف عند نظام �لحركات )�لذو�ت 
�لتي  �لعالقات  و��ستقر�ء  محيطها(  مع  وتفاعلها  ح�سورها  و�لطر�ئق 
�ل�سور  بين  �أو  �الأ�سخا�ض  �أو  �الألفاظ  بين  �سو�ء  �لن�ض  د�خل  تتاأ�س�ض 

وطر�ئق تاأ�سي�سها. وباإيجاز ر�سد حركة �لّن�ض، و�إيقاعه �لد�خلي«)15(.
ومن �لموؤكد �أن لي�ض كل �لن�سو�ض تعر�ض وتمار�ض �الأنماط �لن�سية 
في  ثانوية  منزلة  �الأخ��رى  ت�سغل  فيما  هيمنة  يحقق  فبع�سها  جميعها، 
ن�سو�ض محددة ويمكن لن�سيات معينة  �أن تميز وتو�سف ب�سرف �لنظر 
ن�سو�ض  بنموذج  وظيفتها  و  ممار�ستها  تحقق  لكنها  �لن�سو�ض،  عن 
معينة، كما �أن �ن�سجام ن�ض ما مرتبط ب�سفة كبيرة بنوع �لن�ض؛ الأن كل 
متتالية جملية، تظهر من�سجمة �إذ� ن�سبناها �إلى نوع معين من �لن�سو�ض 
على �أن ت�سبح غير من�سجمة �أو تقدم مظهر� مختلفا من �الن�سجام �إذ 

ن�سبناها �إلى نوع �آخر من �لن�سو�ض)16(.
�قترحه دي بوجر�ند )Beau grand( ودري�سلر  �لذي  �لنموذج  �أما 
)Dressler( �سنة )1981(، �للذ�ن ُعنيا فيه بالقوة �لكامنة في م�ستويات 
محددة د�خل �لنظام �للغوي ونظام �لن�ض، خ�سو�سا،هو �لنموذج �الأقوى، 
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من حيث �لمرتكز�ت و�لروؤى، الأن �لن�ض عندهما يمتلك �سبع خ�سائ�ض 
نوعية و�لتي �أطلق عليها �لن�سية )Textuality( و�الأخرى �لق�سدية )�أي 
�لتاأثير  ��ستعماالت  بع�ض  يمتلك  و�لمقبولية،  �لطرح(  مخطط  يمتلك 
و�لموقفية )قيمة �ل�سياق( و�لمعلوماتية )درجة �لمعلومات �لجديدة في 
�لن�ض( و �لتنا�ض عالقة غيره من �لن�سو�ض«)17(؛ فان�سبت �أبحاثهما 
�للغوي،  �الأد�ء  في  �لكفاءة  وعنا�سر  �لمعايير  هذه  تحقق  كيفية  على 
لتاأثرهما بمر�حل �إنتاج �لن�ض في �لبالغة �لقديمة ومر�حل �لتخطيط 
وو�سع �لهدف و تكوين �لفكرة )�إيجاد �الأفكار/ �سم �الأفكار( وتطورها 
)عنا�سر �لمعرفة( و�لتعبير عنها وتركيبها �لنحوي/ تاأليفها في �أ�سكال 

من �لتبعية �لنحوية و�لتحويل �إلى �الأفقية.
وعليه »ينظر للن�ض �للغوي بو�سفه ن�سا في موقف �أو حدثا �ت�ساليا 
�أو �سبكة من �لعالقات �لناتجة من ت�سافر نظمه بم�ستوياتها �لمختلفة، 
�أو �إنجازها هي مناق�سة �لن�ض  �إلى تحقيقها  وتكون �لمهمة �لتي يطمح 
في �سياق �الإبالغ«)18( من حيث �إنتاجه، و��ستر�تيجيات �ال�ستقبال وكل 
كانت  �أيا  �لن�ض  في  توؤثر  �لتي  و�لنف�سية،  و�الجتماعية  �الأدبية  �لعو�مل 
�سفته: جملة �أو فقرة �أو ملفوظا �أو ر�سالة �أو حدثا �أو �أ�سلوبا �أو غير ذلك 
من �لم�سطلحات �لتي تفاعلت معه، وتز�حمت، فف�سر بها وف�سرت به، 

في حقل �لدر��سات �لل�سانية، ومناهج �لبحث فيها.
ن�ض  ون�سية  معينة،  بطريقة  ن�سا  بو�سفه  ن�سا  توؤ�س�ض  فالن�سية 
هي  �لن�سية  تنتجها  �لتي  �لمعرفة  وهذه  �لن�ض،  ب�ساأن  معرفة  تنتج  ما 
معرفة من نوع معين، و»عدم �إمكانية �لح�سم« في هذه �لن�سية ال تكمن 
فيها  يحدث  �لذي  �لن�ض  منزلة  في  تكمن  و�إنما  �لمنتجة،  �لمعرفة  في 
�لو�سائل  من  مجموعة  على  تعتمد  �أن  ينبغي  �لن�سية  الأن  �الإنتاج«)19(؛ 
�للغوية �لتي تخلقها بحيث ت�سهم هذه �لو�سائل في وحدة �لن�ض �ل�ساملة، 
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�أو �سور �النتظام،  �أ�سكال �الطر�د  لذلك تحاول ل�سانيات �لن�ض تقديم 
�لتي تنتج عن �ال�ستخد�م �الت�سالي، و�أن يعالج �أ�سكاال ن�سية متباينة في 
�سياقات تفاعل �جتماعي مختلفة من زو�يا عدة«)20(، كون �لن�ض قطعة 

ذ�ت داللة وذ�ت وظيفة، �أي قطعة مثمرة من �لكالم في �سياق.
�إن معالجة �لن�ض، وفق كل ما طرح من منطلقات معرفية ومنهجية، 
ت بها �لن�سية، في رحلة تحديدها و�سبطها لمفهوم �لن�ض، ينبغي  خ�سّ
�لد�خلية  وتاأثير�تها  لمعلوماته  �لحاملة  �الأ�س�ض  تحليل  على  توؤ�س�ض  �أن 
�لداللية، و�النتقال من م�سامين خارج �لن�ض، غير ن�سية �إلى معلومات 
�الأ�سا�ض، �أي ق�سايا �الإحالة و�ل�سياق، �أي وظيفة �لن�ض في �سياقه غير 
�للغوي، وتحديد �لتر�كيب في �لن�سو�ض، �سو�ء كانت كبرى �أو �سغرى، 
وتحديد بالغتها، لتتوزع معايير �لن�سية وخ�سائ�سها على ثالث جو�نب 

�أ�سا�سية هي:
 بناء �لن�ض وتنظيمه. 

 داللة �لن�ض ومرجعياته.
 بالغة �لن�ض.

ثانيا. الن�صية في كتاب ابن الأثير:
حاول �لبالغيون �لقد�مى و�سع �الأ�س�ض و�لمعايير لهذه �ل�سياغة، 
�سو�ء على �لم�ستوى �ل�سعري �أم �لنثري فاألفو� في ذلك كثير� من �لكتب 
ومنها: )ر�سالة عبد  �لر�سائل  وو�سعت  و�الأب��و�ب،  �لف�سول  له  و�أف��ردت 
210ه�(،  )ت  �لمعتمر  بن  ب�سر  ور�سالة  132ه�(،  )ت   �لكاتب  �لحميد 
وغير  �ل�سعر...(  �سناعة  في  للبحتري  228ه�(  )ت  تمام  �أب��ي  وو�سية 
و�أ�س�ض �سناعة  قو�نين  بو�سع  �هتمت  �لتي  و�لر�سائل  �لو�سايا  ذلك من 
�لكالم، �سعر� ونثر�، �أما �لكتب �لتي تناولت هذه �لق�سايا بوجوه مختلفة 
للجاحظ  و�لحيو�ن  و�لتبيين«  »�لبيان  ر�أ�سها  على  ياأتي  كثيرة،  فهي 
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عربية،  الهتمامات  مخا�ض  فترة  بموؤلفاته  �سكل  و�ل��ذي  )ت255ه�(، 
من �أجل ما �سمي �سناعة �لكالم، �أو »فن �لتاأليف« و�لذي يمكن �عتباره 
باكورة �لق�سايا �لل�سانية �لن�سية في هذ� �لموروث، �أين تعر�ض �لجاحظ 
�إلى ق�سايا ل�سانية تعلقت بالكالم، �أي �لن�ض تعلقا �سديد�، مثل ق�سية 
مع  »ه��ذ�  يقول:  �الت�ساق(،  )�أي  و�ل�سبك  و�الإي��ج��از،  و�لمعنى،  �للفظ 
جودة �لطبع وجودة �ل�سبك و�لحذق بال�سنعة«)21(، �إذ جعل لكل �سناعة 
�ألفاظها، �لتي �ستنظم ب�سكل خا�ض مقاما معينا، وحاال خا�سة، تعرف 
بف�سل �لكالم، و�لمتكلم به، ليكون �لجاحظ بكتابيه)�لحيو�ن/ و�لبيان 
�أو  �أ�سيلة،  عربية  ن�ض  ل�سانيات  مخا�ض  في  ف�سل  �ساحب  و�لتبيين( 
�بن  بالذكر  باالأحرى نر�ها كذلك، فكانا ز�د� لمن كتب بعده، ونخ�ض 

�الأثير.
و�نطالقا من قول م�سطفى نا�سف: »علينا �أن نجعل للن�ض �حتر�ما 
نجرب  �أن  علينا  �أخرى  وبعبارة  �لحديث  على  ن�ساعده  �أن  علينا  �أوف��ى، 
حرمة �لن�ض، من حيث هو �آخر كامل ال مجرد مو�سوع نجرب فيه ذو�تنا 

و�أهو�ءنا«)22(.
وقول �أدوني�ض: »هذ� �لقارئ ال يقر�أ �لن�ض من حيث هو ن�ض قائم 
�إنه  و�أبعادها  لغته وعالقاتها،  له  ي�سكل  ��ستقالل عنه: ن�ض  في  بذ�ته، 
ي�سمره في  ما  ينفي  �أو  يوؤكد  فيه عما  يبحث  و�إنما  يقروؤه،  ال  باالأحرى، 
�سلبا«)23(،  �أو  �إيجابا  له،  عونا  يكون  �أن  �لن�ض  ينتظر من  ونف�سه  عقله 
�سنحاول ��ستنطاق بع�ض �لن�سو�ض لو�حد من �لذين �أبدعو� في �لكالم 
عن فن �لتاأليف وفن �سناعة �لكالم وهو �أبو �لفتح �سياء �لدين ن�سر�هلل 
�لمو�سلي،  �الأثير  بابن  �لمعروف  عبد�لكريم  بن  محمد  بن  محمد  �بن 

�لمتوفى عام 637ه�. 
الن�ص الأول يقول �بن �الأثير: »�علم �أن للكتابة �سر�ئط و�أركانا... 
الذي  المعنى  من  م�صتقا  الكتاب  �صدر  في  ال��م��ودع  ال��دع��اء  يكون  �أن 
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فاإني  �أن�ساأتها؛  �لتي  تجده في مكاتباتي  ما  وكثير�  الكتاب...  بني عليه 
اإلى معنى  الكاتب من معنى  خروج  يكون  �أن  ق�سدته فيها وتوخيته... 
برابطة؛ لتكون رقاب �لمعاني �آخذة بع�سها ببع�ض، وال تكون مقت�سبة...
�أن تكون �ألفاظ �لكتاب غير مخلولقة بكثرة �ال�ستعمال.. �أن تكون �الألفاظ 
�أيدي  في  ما  غير  �أّنها  �ل�سامع  يظن  غريبا،  �صبكا  م�صبوكة  �لم�ستعملة 
�لنا�ض، وهي مما في اأيدي النا�ص، وهناك معترك �لف�ساحة �لتي تظهر 
فيه �لخو�طر بر�عتها، و�الأقالم �سجاعتها«)24(... �إلى قوله: »و�أن ال يخلو 

�لكتاب من معنى من معاني �لقر�آن �لكريم و�الأخبار �لنبوية«)25(. 
ت�سمنها  ي�سرخ حد�ثة من خالل عبار�ت عديدة  �لن�ض  لعل هذ� 
�إذ  �أو �لنظرية �لن�سية،  �إلى �لن�ض �الأنموذج  �أو باأخرى  وت�سير بطريقة 
يقول: »�لدعاء �لمودع في �سدر �لكتاب م�ستقا من �لمعنى �لذي بني عليه 
و»م�سبوكة   - بر�بطة«  معنى  �إلى  معنى  من  �لكاتب  و»خروج   - �لكتاب« 
�سبكا غريبا« - و»مما في �أيدي �لنا�ض«؛ �إذ تثير هذه �لعبار�ت وغيرها 
ق�سايا ل�سانية عديدة، لعل مجملها مرتبط بالن�ض، �أي بل�سانيات �لن�ض 
في  و�الت�ساق  �لثانية،  في  و�لتنا�ض  �الأول��ى،  �لعبارة  في  �لق�سد  وهي 
�لثالثة، وكاأّن �بن �الأثير قد جعل من �لن�ض تفاعال معرفيا قبل �أن يكون 
بنية لغوية، تندمج فيه دينامية �ال�ستجابة �لمرئية في طبقاتها �ل�سطحية 
�سمن ما تحتويه من �لموجود �لملمو�ض، مع روح �لتاأمل �لد�خلي، ق�سد 
�إدر�ك مخيالته �لمخفية، ليتقاطع - بذلك - مع محاوالت ل�سانية ن�سية 
معا�سرة حاولت ��ستجالب �أ�سر�ر �لن�ض، وك�سف م�ستوى �لتناغم فيه، 
مع ورود منعرجات �حتمالية في فهمه وتاأويله، تتفق فيه �لذ�ت مع �الآخر 

وفق مبادئ م�ستركة تمثلها �لبر�عة، بم�سطلح �بن �الأثير.
الن�ص الثاني: ويقول �أي�سا: »�علم �أنه يحتاج �ساحب هذه �ل�سناعة 
في تاأليفه �إلى ثالثة �أ�سياء: �الأول منها اختيار الألفاظ المفردة، وحكم 
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��لثاني  �لنظم؛  قبل  وتنتقى  تتخير  فاإنها  المبددة؛  اللآلئ  حكم  ذلك 
نافر�  قلقا  �لكالم  لئال يجيء  لها،  الم�صاكلة  اأختها  نظم كل كلمة مع 
لوؤلوؤة  كل  �قتر�ن  في  المنظوم  العقد  حكم  ذلك  وحكم  مو��سعه،  عن 
�لكالم  ذلك  من  المق�صود  الغر�ص  �لثالث  لها.  �لم�ساكلة  باأختها  منه 
على �ختالف �أنو�عه، وحكم ذلك حكم �لمو�سع �لذي يو�سع فيه �لعقد 
�لمنظوم، فتارة يجعل �إكليال على �لر�أ�ض، وتارة يجعل قالدة في �لعنق، 
من  هيئة  �لمو��سع  هذه  من  مو�سع  ولكل  �الأذن،  في  �سنقا  يجعل  وتارة 
�لح�سن تخ�سه.... وهي �أمور ال يدركها �إال من دّق فهمه وجّل نظره«)26(.
كما �سورته  بّناء،  �لناظم مهند�ض  �أن  �لمقام  لنا في هذ�  يتظاهر 
�لبالغة �لعربية في ن�سو�ض نفي�سة �أخرى، و�بن �الأثير في هذ� �لن�ض 
ما  �أي  �لكالم،  نظريته حول �سناعة  بتلخي�ض  قام  قد  و�لبديع  �لنفي�ض 
�لن�ض)*( - في ر�ض هند�سي  �إنتاج  �لن�ض بنظرية  ل�سانيات  يعرف في 
و  �الأجز�ء  �ن�سجام  مع مر�عاة  وعموديا  �أفقيا  �لن�سية  للبنيات  ور�سف 
تنا�سقها و�ت�ساقها لتحقيق �لبنية في �ل�سورة �لهند�سية �لمرجوة، �لتي 
قبل  ذهنه  في  �رت�سمت  �لتي  �لمثالية،  لل�سورة  �لكاتب، طبقا  �ختارها 
ناحية  �إال  تمثل  ال  �للغوية  �لمفرد�ت  الأن  ذلك  �لكالم)27(؛  في  �ل�سروع 
جامدة هامدة من تلك �للغة، فاإذ� نظمت و رتبت ذلك �لترتيب �لمعين، 
�الأذهان.  يدور في  وما  �لفكر،  و عبرت عن مكنون  �لحياة،  فيها  �سرت 
�إال نظاما من �لكلمات �لتي �رتبط  �أمرها -  ولي�ست �للغة - في حقيقة 
وبه  للغة)28(،  معينة  قو�نين  تحتمه  وثيقا،  �رتباطا  ببع�ض  بع�سها 
تتحقق مطابقة �لكالم ل�سياقه، من حيث �إفادته �لمعاني �لثو�ني، و�لتي 
تلك  على  م�ستمال  كالمه  يجعل  ما  للمتكلم،  �لمق�سودة  �الأغر��ض  هي 
�للطائف و�لخ�سو�سيات �لتي بها يطابق �سياق �لحال، وهي ق�سايا  تمتد 
�إلى مجاالت متنوعة غيرها، مثل: علم �الت�سال، علم �الجتماع، نظرية 
�لتعامل و�لتد�ول، علم �لنفعية �أو �لمنهج �لعملي، �أو �لمناهج �لتجريبية 
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في �لبحث �الجتماعي«)29(، في �لل�سانيات �لمعا�سرة، �لتي تخ�سع لها 
كل ما تحتاجه في �سبيل تحقيق �لغاية، �أال وهي فهم �لن�ض و�لوقوف على 

معانيه ومقا�سده.
�إليه  ذهب  ما  �إلى   - �لمثال  �سبيل  على   - �ل�سدد  هذ�  في  ون�سير 
مطابقة  �ال�ستيعاب  »عملية  بعّد:   )d. romlhart( روملهارت  د�فيد 
لعملية �نتخاب �لمخططات �لت�سويرية و�لتحقق منها في محاولة تف�سير 
و�لتحقق  �لمخططات  �نتخاب  الأن  فهمه؛  ير�د  �لذي  �لن�ض  �أو  �لموقف 
ويجد  ل��ه.  مطابقين  يكونا  �أن  دون  �ال�ستيعاب  ف��ي  ي�ساهمان  منها، 
�لمرء م�سالحة مطردة بين �لمعرفة �لتي يعر�سها �لن�ض وبين �أنماط 
وطبعه  �لن�ض  يفهم  �لذي  �ل�سخ�ض  عند  �لمختزنة  �لتنظيمية  �لمعرفة 
ومز�جه)30(. وللمكون �لن�سي - هنا - دور في تركيب �لتاأليف/ �لن�ض؛ 
بوظيفة  �لمو�سوم  �لعن�سر  و�ختيار  ومحمول،  مو�سوع  من  يتكون  �إذ 
�لذي و�سع في غير مو�سعه،  �لعن�سر  �نتباه  تلفت   ،cohésive تما�سكية 
و عالقته بالعنا�سر �الأخرى، كما تت�سل بتق�سيم عن�سري �لق�سية �إلى 
معلوم و هو ما يفتر�ض �لمتكلم �أن �ل�سامع يعرفه، وجديد، وهو ما يريد 

�لمتكلم �الإخبار عنه �أو يفتر�ض �أن �ل�سامع ال يعرفه)31(.
�إذ تتحكم في �إنتاج �لن�ض عدة عمليات لغوية و نف�سية و �جتماعية 
تركيبة  قو�عد  قائمة على  �الأج��ز�ء وحدة من�سجمة  ت�سكل من  ومعرفية 
وداللية تد�ولية معا، و يوؤدي �لف�سل بين هذه �لقو�عد �أو �الكتفاء بق�سم 
منها �إلى خلل حتمي في �لتف�سير، الأن عمليات فهمها و تف�سيرها ال تقل 
عن عمليات �إنتاجها، و �أن �لثو�بت �لمتمثلة في �لبناء �لن�سي تختلف عن 
�لمتغير�ت �لمتمثلة في �أ�سكال �لفهم �لمتباينة، كون »�لن�ض بنية داللية 

تنتجها ذ�ت تفاعلت وفّعلت، وفعلت«.
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الن�ص الثالث: يقول: »�علم �أن �سناعة تاأليف �لكالم من �لمنظوم 
بكل  يتعلق  �أن  للكاتب  ينبغي  قيل  وقد  كثيرة،  �آالت  �إلى  تفتقر  و�لمنثور 
علم، حتى قيل: كل ذي علم ي�سوغ له �أن ين�سب نف�سه �إليه فيقول: فالن 
نف�سه  ين�سب  �أن  له  ي�سوغ  وال  �لمتكلم،  وفالن  �لفقيه،  وفالن  �لنحوي، 
�إليه من �لخو�ض في  �إلى �لكتابة فيقول فالن �لكاتب، وذلك لما يفتقر 
كل فن، ومالأ هذ� كله �لطبع، فانظر �أيها �لمتاأمل �إلى هذ� �لتفاوت في 
�ل�سناعة �لو�حدة من �لكالم �لمنثور ومن �أجل ذلك قيل: �سيئان ال نهاية 
لهما: �لبيان و�لجمال«)32(؛ ف�سناعة �لكالم �أو �لكتابة في مو��سع �أخرى 
�سناعة لم ترتبط باأي علم وال عالم، ما تحتاجه هو �الآالت �لكثيرة و�لتي 
يتحكم فيها �لطبع �إلى غاية �لبيان و�لجمال، �أي �للذة و�الإثارة و�لتاأثير 
لتتحقق قوة �لنا�ض و�ساعريته و�سعرية �لن�ض وفاعليته. ولعل في �سبيل 
�أو  �لكتابة،  فن  لتحقق  ك�سرط  �آالت  ثمانية  �الأثير  �بن  ي�سع  ذلك  كل 

»�سناعة �لكالم«، وهي)33(:
1. معرفة علم �لعربية من �لنحو و�لت�سريف.

2. معرفة ما يحتاج �إليه من �للغة )�لمتد�ول �لماألوف(.

3. معرفة �أمثال �لعرب و�أيامهم.

�لمنظومة  �ل�سناعة  �أرب���اب  م��ن  تقدمه  م��ن  تاأليف  على  �الط���الع   .4

و�لمنثورة.
5. معرفة �الأحكام �ل�سلطانية )�الإمامة، �الإمارة، �لق�ساء(.

6. حفظ �لقر�آن �لكريم و�إدر�جه في مطاوي �لكالم.

7. حفظ ما يحتاج �إليه من �الأخبار )�لو�ردة عن �لنبي �سلى �هلل عليه 

و�سلم.
8. معرفة علم �لعرو�ض و�لقو�في )�أي ميز�ن �ل�سعر(.
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�لنظر في علوم  �أن يمعن  �لكالم  �الأثير على ناظم  �بن  �أوجب  لقد 
ويحيط  ومركبا،  مفرد�  �للفظ  محا�سن  معرفة  ي�ستطيع  حتى  �لبالغة، 
�لكالم،  رق��وم  هو  �ل��ذي  �لبديع  منه  �ل��ذي  �لنقد  �أ�سول  من  يتفرع  بما 
ونتائج مقدمات �الإفهام، وليجعل عمدته على كتاب �هلل �لعزيز، وليميز 
�إعجازه �أدق تمييز، فاإنه �لبحر �لذي ال تفنى عجائبه وال يظماأ فيه ر�كبه، 
منه ��ستخرجت درر �لمحا�سن، و��ستنبطت عيون �لمعاني، وعرف كنه  
�لبالغة  وتحقق �سر �لف�ساحة،  ولما خ�سه �هلل به من جودة �سبك وح�سن 
وجز�لتها  �الألفاظ،  وعذوبة  �الإيجاز،  ولطف  �لتر�كيب  وبر�عة  �لر�سف 
و�سال�سة �لمعاني ور�ساقتها)34(، ور�سف �لجمل و�لتر�كيب،كاأنها جملة 
�لنظام  قو�عد  على  �عتمدت  حيث  وتتما�سك،  �أجز�ءها  تتاآخذ  و�ح��دة 
�للغوي ال�سترجاع �الت�سال �للغوي،  و�لقائم تما�سكها على معرفة �سعرية 
�لم�ستعملة و�لمتميزة، متبعة مبد�أ  �للغوية  �لو�سائل  �لمبنية على  �لن�ض 
�سياغة  �أجل  من  �الأدبية  و�لدر��سات  �للغة  علم  بين  و�لتز�وج  �لتعاون 

�لن�ض �ل�سعري، ومرتبطة بق�سايا �لن�ض و�لخطاب)35(.
مبادئ  ��ستخر�ج  �لنحو هي  �لنحوية؛ وظيفة  �لدر�ية  عليه  و�أوجب 
�للغة ونظمها، ��ستناد� �إلى �ال�ستعمال �لم�سترك، وغايته �لق�سوى حماية 
�للغة من �لف�ساد، و�لحر�ض على �أن تو��سل �أد�ء وظيفتها �الأ�سلية �لتي 
�لخطاأ  بين  تف�سل  �لتي  �لمعايير  �سبط  ذلك  في  وو�سيلته  �الإب��الغ  هي 
�للغوي  �لبناء  تف�سير  على  �لمبادئ  هذه  ت�ساعد  ثمة  ومن  و�ل�سو�ب، 
تف�سير� يقوم على تو�سيح �لعالقات وك�سف �لتر�بط بين �أجز�ء  �لكتابة 
�لمنظوم  �لبيان من  فاإنه في علم  »�أما علم �لنحو  )�لن�ض(، في قوله: 
و�لمنثور بمنزلة �أبجد في تعليم �لخط، وهو �أول ما ينبغي �إتقان معرفته 

لكل �أحد ينطق بالل�سان �لعربي«.
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�أي �أّن �لدر��سة �لنحوية للظو�هر �للغوية عند �بن �الأثير تقوم على 
�إلى  �لنحو«، وفي ذلك دعوة �سارمة  �لبيان« و»علم  بين »علم  �لمقارنة 
تز�وج بين »�لقو�عد �لنحوية �لبالغية« و�الإح�سا�ض �لفني �لجمالي، الأن 
�لفهم فح�سب،  �لتي ت�ستهدف  �للغوية  �لوحد�ت  لي�ض نظاما من  �لن�ض 
جيد  نتميز  و�آلياته،  �لتز�وج  وبهذ�  تاأثيرية،  وظيفة  ذو  نظام  هو  و�إنما 
من  �لكالم  مفرد�ت  بين  تربط  �لتي  �لعالقات  كون  رديئه،  من  �لكالم 
ناحية، وبنيتها �لبيئية �الجتماعية �لنف�سية، من ناحية ثانية، قد ت�سكل 
�سياقا جديد� مغاير�، يعود برمته �إلى �لمتكلم، و�لن�سق و�لن�ض و�لق�سد 
نظر  وجهة  من  �لكالم  تاأليف  فن  عن  �الأثير  �بن  قول  ليقر�أ  و�لقارئ، 

ل�سانية ن�سية كالتالي:

يفتح �بن �الأثير نافذة كبرى على در��سة �لن�ض، وفق هذه �الآليات، 
�لتي و�سعت »لفن �لكتابة«، وي�سرع باأحكام �لكالم، م�سبقا لما �سمي في 
�لنحو  ق�سايا  في  �لمتاأمل  �أن  كما  �لن�ض«.  »ل�سانيات  �لمعا�سر  �لدر�ض 
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في  �لحا�سل  �لتما�سك  عن  حديثهم  �إطار  وفي  �لعلماء،  لدى  و�لبالغة 
تاأليف �لكالم، �أو �سناعة �لكالم �أو �ل�سناعة �ل�سعرية، وربطها بالرغبة 
و�سياق �لحال، تبين روؤية متكاملة)**( و��سحة �لمعالم و�لحدود، تحكمت 
في تحليالتهم ومناق�ساتهم وو�ساياهم لق�سايا �لكالم و�لن�ض-خا�سة 
�الإطار  ذلك  يتجاوزو�  �أن  خاللها  من  �لعلماء  ��ستطاع  وقد  �لقر�آني- 
فر�سته  �لذي  �لجمل  مجموعة  �أو  �لجملة  تحليل  يتعد  لم  �لذي  �ل�سيق 
�أن  ذلك  �لبالغة؛  �أو  �لنحو  م�ستوى  على  �لتعليمية  �لمعيارية  �لقو�عد 
�لبالغة لي�ست �أمر� م�ستقال عن �لنحو، و�أن �لبالغة ت�ساعد �للغة على 
�أد�ء وظيفتها �لبالغية �سرط �أن تدر�ض عن�سري �للفظ و�لمعنى، وهي 
فكرة وجدت �سدى لها في ل�سانيات �لن�ض، »الأن كل عبارة متلفظ بها 
ينبغي �أال تو�سف فقط من جهة تركيبها �لد�خلي و�لمعنى �لمحدد لها، 
بل ينبغي �أن ينظر �إليها كذلك من جهة �لفعل �لتام لالإنجاز �لموؤدي �إلى 

�إنتاج تلك �لعبارة«.
وتف�سيره،  �لن�ض  �سناعة  بحث  في   - �لعربية  �لبالغة  �أن  يعني  ما 
وبخا�سة ما تح�س�سناه ووقفنا عنده في ن�سو�ض �بن �الأثير - قد ��سترطت 
�أر�د عدوال وخروجا عن معايير  �إن  �ل�سانع - في تمام وظيفته -  على 
�إلى ذلك بقرينة تمنع من فهم �لتركيب على �لحقيقة،  �أن ي�سير  �للغة، 
وتوجه �لفكر �إلى �لمعنى �لمجازي  �لذي �أر�ده مع عدم �لغلو و�لمبالغة 
على  ��سترطت  كما  عنه.  �البتعاد  من  الب��د  عيبا  عدوها  �إذ  ذل��ك  في 
�لقارئ، �إذ� �أر�د �ل�سفر في رحلة فهم »غير ظاهر �لن�ض«، �أن ي�ست�ند - 
في تاأويله- �إلى حجة تبرر فهمه ذ�ك، وكال �لطرفين مجبر على �حتر�م 
�أمور وق�سايا تاأكدت في �لل�سانيات  قو�عد �للغة، و�لعرف �للغوي، وهي 
�إ�سهاما عربيا  �لحديثة وتمت معالجتها بروؤى جديدة. ليكون - ذلك - 
�إبر�ز  بل علينا  ن�ستطيع،  وال  نتجاوزه  �أن  �أ�سيال، ال يجب  تر�ثيا  بالغيا 

عبقريته ما �أمكن، و�إظهار ما فيه من �سمولية ومو�سوعية.
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على  ��ستغلو�  لما  تنبهو�  ق��د  �لعربية  علماء  �أّن  �ل��ق��ول،  و�سفوة 
محمد-�سلى  �سيدنا  �أح��ادي��ث  وف��ي  �ل�سعري  و�لن�ض  �لقر�آني  �لن�ض 
به  يتميز  وما  �لن�ض  ل�سانيات  �لعديد من ق�سايا  �إلى  و�سلم-  �هلل عليه 
و�أ�سلوبه  و�سبكه، وح�سن �سياغته،  �لتحامه  �أجز�ئه، وجودة  تر�بط  من 
�الإيحائي، �لذي يتطلب �لعودة �إلى �ل�سياق من �أجل فهمه، وتالوؤم دو�له 
و�ن�سجامها، ودقتها في �أد�ء مقا�سدها، حقيقة ومجاز�، و�نفتاحه على 
�لمو�سيقي  �لجر�ض  وح�سن  �لمو�سيقى  وعذوبة  و�الأزمنة،  �الأمكنة  كل  
وترتيب �لفو��سل، فكثرت حوله �ل�سروح و�لتفا�سير، وتعددت �لقر�ء�ت 
�لعلمية  قناعاتهم  م��ن  �نطالقا  �لناظرين،  وج��ه��ات  بتعدد  و�ل����روؤى 
وميوالتهم، ومنطلقاتهم ومرجعياتهم �لنظرية و�لفكرية و�لثقافية لفهم 

�لن�ض وتاأويله.
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)13( �إلهام �أبو غز�لة وعلي خليل حمد، مدخل �إلى علم لغة �لن�ض، �لهيئة �لم�سرية �لعامة 
للكتاب، �لقاهرة، ط 2، 1999، �ض 258.

)14( �سعيد ح�سين بحيرى، �لمرجع نف�سه، �ض 102.
 .21 �ض  1985م،  د.ط،  تون�ض،  للن�سر،  �سر��ض  �لمعا�سر،  �ل�سعر  بنية  في  �ليو�سفي،   )15(
وينظر:  �سعيد ح�سن بحيري، علم لغة �لن�ض، �ض 146. و ينظر: فاطمة �لطبال بركة، 

�لنظرية �الأل�سنية عند رومان جاكب�سون، �ض 27.
)16(  Maingeneaux ، L’analyse du de discours )introduction aux lecteurs de 

l’archive(، Hachatte، paris، 1991.p،210.
)17( Katie walls ، a dictionary of stylistics Pearson education، Edinburgh ate 

، Harlan، England، 2001. ،p390.
            et; -Shirley carter Thomas، La cohérence textuelle )pour une nouvelle pédagogie 

de l'écrit(، langue &parole، L'harmattan، Paris، France، 2000، p 18.

)18( �سعيد ح�سن بحيرى، علم لغة �لن�ض، �ض 75.
)19( هيو �سلفرمان، �لمرجع نف�سه، �ض 127. 

)20( �سعيد ح�سين بحيرى، علم لغة �لن�ض، �ض 100-99.
)21( �لجاحظ، �لحيو�ن، تحقيق: عبد �ل�سالم هارون، د�ر �لجيل، بيروت. ط 3، 1969، ج2، 

�ض27. وينظر: �لمرجع نف�سه، ج 3، �ض 368، 367.
)22( م�سطفى نا�سف، �للغة و �لتف�سير و �لتاأويل، �ض 176. وينظر: عزة �سبل محمد، علم 
�لقاهرة،  �الآد�ب،  مكتبة  �لعّطار،  �سليمان  تقديم:  و�لتطبيق(،  �لن�ض)�لنظرية  لغة 

ط1، 1428ه�/2007م، �ض 29-28.
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)23( �أدوني�ض، �سيا�سة �ل�سعر-در��سات في �ل�سعرية �لعربية �لمعا�سرة- د�ر �الأدب، بيروت، 
ط 1، 1985، �ض 57.

�لدين  محيي  محمد  تحقيق:  و�ل�ساعر،  �لكاتب  �أدب  في  �ل�سائر  �لمثل  �الأثير،  �بن   )24(
عبد�لحميد، مكتبة ومطبعة م�سطفى �لبابي �لحلبي و�أوالده، م�سر،  1939م/1358ه�،  

ج 1، �ض 73-72.
)25( �بن �الأثير، �لمثل �ل�سائر، ج 1، �ض 75.

)26( �بن �الأثير، �لمثل �ل�سائر، ج 1، �ض 142.
)*( باعتبار »�أن �لمتكلم �لذي ينتج ن�سا، ي�ستعمل معارف مختلفة يمكن �أن تنظم في ثالثة 
�أن�ساق من �لمعارف هي: علم لغوي/ علم مو�سوعي �أو مو�سوعي/ وعلم �لتفاعل �لذي 
ي�سمل علم �الإنجاز �لنظري/ وكذلك �لعلم �لخا�ض بالمعايير �الت�سالية، وعلم ما ور�ء 
�الت�سال بو�سفه علما خا�سا ب�سمان �لتفاهم و كذلك منع نز�عات �الت�سال و�إز�لتها، 
وعلم �أبنية �لن�ض �ل�سمولية �أو �أنو�ع �لن�ض، في ل�سانيات �لن�ض، وهي �إلى حد مقبول 
ما �أ�سار �إليه �بن �الأثير وتحدث عنه في هذ� �لن�ض«. ينظر: فيهيفيجر وهاين منه، 

مدخل �إلى علم �للغة �لن�سي، �ض 126.
)27( ينظر: محمد �ل�سغير بناني، �لمد�ر�ض �لل�سانية، �ض 35، 39

)28( �إبر�هيم �أني�ض، من �أ�سر�ر �للغة، �ض 295. ينظر: محمود �ل�سعر�ن، علم �للغة، مقدمة 
للقارئ �لعربي، د�ر �لنه�سة، بيروت، �ض 226 وما بعدها.

)29( voir/Jean- Louis chiss/jacques Filliolet et Dominique Maingueneau، 

introduction a la Linguistique Française،Hachette،paris،2001،tome 1.p 48.

)30( �بن �الأثير، �لمثل �ل�سائر، ج 1، �ض 7، 8 .
)31( ينظر: �بن �الأثير،  نف�سه، ج 1، �ض 09، 10.

)32( �بن �الأثير، نف�سه، ج 1، �ض 12. 
 )33( voir; Mangonneaux، L’analyse du discours، p 48.

)34( �بن �الأثير، �لمثل �ل�سائر، ج 1، �ض 10.
)عالقة  �لمنا�سبة   - �الآي  بين  �لتما�سك  �لروؤية:  لهذه  دفعتنا  عديدة  ق�سايا  هناك   )**(
�لنحوي-  �لت�ساكل  �لتخل�ض،  ح�سن   - �لتمثيل   - �ال�ستطر�دية  �لعالقات  مقاميه(، 
�أدق  هذه  و�الإف���ادة،  �لمقا�سد  عن  �لحديث   - �لت�ساد  �لمحذوف،  وتقدير  �لحذف 
عن  حديثه  في  فيهيفيجر،  عند  خا�سة  �لن�ض،  ل�سانيات  عليها  قامت  �لتي  �لق�سايا 
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و�لمتو�ليات  و�لو�سل  �لمحادثة،  تحليل  في  و�لمنا�سبة  �لمفهومي،  و�لتر�بط  �ل�سياق 
�لنحوية عند فان ديك، كل هذه و�أكثر دفع بنا �إلى �لقول بهذه �لروؤية �لتي ال تخفى عن 

�أحد �أر�د �أن ينظر �إليها، ويتاأمل ت�ساري�سها ويرى مكنوناتها.
)35( فان ديك، �لن�ض و�ل�سياق )��ستق�ساء �لبحث في �لخطاب �لداللي و�لتد�ولي(، ترجمة: 
عبد�لقادر قنيني، �إفريقيا �ل�سرق، �لمغرب، 2000، �ض 18. وفان ديك، �لن�ض بنياته 
ووظائفه، نظرة �الأدب في �لقرن �لع�سرين، ترجمة: محمد �لعمري، �إفريقيا �ل�سرق، 

1996، �ض 51، 52. وينظر: �سعيد ح�سن بحيرى، علم لغة �لن�ض، �ض 220، 221.
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العنا�صر املنهجية التاريخية يف النقد العربي القدمي

)كتب الطبقات منوذجاً(

حممد مريني)*(

0 - اإذا كان المنهج التاريخي قد ظهرت بداياته في الغرب في القرن 
الثامن ع�شر، فاإننا نجد له مالمح في نقدنا العربي في وقت متقدم. 
لقد بداأت الأحكام التاريخية في النقد العربي القديم منذ ُوجه ال�ش�ؤال: 
من اأ�شعر؟ والإجابة عنه تقت�شي معرفة تاريخية تمتد اإلى  اأكبر عدد من 
ترقى  ل  عامة،  اإخبارية  نزعة  ذات  المالمح  هذه  تبقى  لكن  ال�شعراء. 
اإلى م�شت�ى القراءة التاريخية التحليلية اإل في النماذج المتاأخرة. واإذا 
�ش�رها  في  العربية  التاريخية  الممار�شة  اأ�شكال  تتبع  ال�شعب  من  كان 
المختلفة، فح�شبنا هنا اأن نقف عند ن�ع واحد من هذه الم�شنفات، هي 
الأعمال  التركيز على  التراجم والطبقات؛ مع  التي يطلق عليها عادة: 

التاأ�شي�شية، التي �شكلت قاعدة لأعمال اأخرى لحقة. 
1 - اهتم الم�شلم�ن منذ القديم اهتماما بالغا بالم�شنفات التي تعنى 
بالتراجم، لقد كان هذا العلم  عندهم - ح�شب تعبير فرانز روزنتال - 

»اأثبت �ش�ر التعبير التاريخي«)1(.
 يبدو هذا الهتمام - في نظره -  قائما على ت�ش�ر معين لمفه�م 
التاريخ؛ فقد كان الم�شلم�ن »يعتقدون اأن ال�شيا�شة كانت كلها من عمل 

)*( أستاذ بجامعة محمد األول - المملكة المغربية.
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وبذلك  وخبراتهم،  �شفاتهم،  �ش�ء  على  اإل  تفهم  ل  واأنها  الأ�شخا�ص، 
للتراجم  تقريبا  مرادفا  الم�شلمين  من  كثير  اأذه��ان  في  التاريخ  اأ�شبح 

و�شير الرجال«)2(.
اأهمها جميعا ما  لعل  بالتراجم �ش�را عديدة؛  اتخذ الهتمام  لقد   1-1
ا�شطلح عليه بعلم الطبقات. واإذا كانت الم�شنفات في هذا العلم تغطي 
التركيز كان على ثالثة عل�م:  فاإن  التراثية،  المعرفية  الحق�ل  مختلف 

الحديث النبوي والأدب والنحو)3(.
وكانت بدايات هذا العلم في مجال الحديث النبوي؛ اإذ ت�شدرت 
وذلك  المحققين؛  اهتمام  المحدثين  بطبقات  المرتبطة  الم�شنفات 
�سير  معرفة  اإلى  الحديث  بتدوين  معنيين  كان�ا  الذين  العلماء  لحاجة 
لذلك  والتعديل«.  »الجرح  عملية  في  لمنهجهم  طبقا  الأ�سانيد،  رج��ال 

يق�ل ابن ال�سالح في مقدمته:
»الباحث الناظر في هذا الفن يحتاج اإلى معرفة الم�اليد وال�فيات 

ومن اأخذ عنه ومن اأخذ عنهم«)4(.
1-2  وقد ذكر ابن النديم اأن اأبا عبداهلل بن عمر الواقدي )207( األف 
كتابا بعن�ان »الطبقات«. كما األف بعده ابن �سعد )230( كتابه الم�شه�ر 

»طبقات ابن �سعد«)5(.
وكان الدافع الديني عامال اأ�شا�شيا في انتقال فكرة الطبقات اإلى علم 
الأدب وعلم اللغة؛ اإذ ثمة تداخل وا�شح بينه وبين علم الحديث النب�ي. 
يتعين علينا اأن نذكر هنا بخ�ش��شية الح�شارة العربية الإ�شالمية؛ فهي 
ومما  متميزة.  منزلة  للغة  كان  هنا  ومن  الن�ص،  على  قائمة  ح�سارة 
ل�شك فيه اأن الأدب كان م�شدرا ج�هريا لتحقيق خ�ش��شية الح�شارة 
الإ�شالمية. لقد كان الأدب ه� المعين على فهم الن�ص الديني )القراآن 
الكريم والحديث النب�ي(، لذلك كان »من الطبيعي اأن تتداخل المقايي�ص 
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المرجعية وتذوب قيمة الأدب من حيث ه� فن لين�شاب في �شرايين اللغة 
كاأ�ص من اأ�ش�شها المحايثة«)6(.

به  اإذ  كبيرة،  باأهمية  منه  الجاهلي  وخا�شة  ال�شعر،  حظي  لقد    3-1
تعرف معاني األفاظ القراآن الكريم وال�شنة النب�ية. لذلك اعتبر العلماء 
اأ�شبح  الكفايات)7(. كما  فرو�ص  اللغة من  وعلم  الأدب  الم�شلم�ن علم 
دي�ان  جعل�ه  ولذلك  العرب،  عند  »�شريفا  الكالم  بين  من  ال�شعر  علم 
اإليه  يرجع�ن  واأ�شال  وخطئهم،  �ش�ابهم  و�شاهد  واأخبارهم،  عل�مهم، 
ملكاتهم  �شاأن  فيهم  م�شتحكمة  ملكته  وكانت  عل�مهم.  من  الكثير  في 

كلها«)8(.
في  ظهر  قد  الطبقة  م�شطلح  اأن  اإلى  الدار�شين  بع�ص  ي�شير  كما 
الأدب العربي ك�شكل من اأ�شكال الموازنة الجماعية بين ال�سعراء، بعد 
اأن تبين اأن التفا�شل بين ال�شعراء المتقاربين في الج�دة الفنية لم يعد 
ممكنا »وكان ذلك اأول اإ�شارة في تاريخ النقد اإلى اأن ال�شعراء طبقات«)9(. 
في  الجمحي  �سالم  لب��ن  ال�سعراء«  فحول  »طبقات  كتاب  يعتبر   -  2
ي�شتعمل   - الأدب  مجال  في  و�شلنا   - كتاب  اأقدم  الباحثين  بع�ص  راأي 
لفظ طبقة)10(. لذلك �سنفرده باهتمام خا�ص، في �سياق تاأكيد الطابع 

الإخباري للممار�سة التاأريخية العربية.
ال�شعراء  العن�ان ه� ت�شنيف  الكتاب كما ه� وا�شح من  مو�سوع    1-2
الفح�ل في الجاهلية والإ�شالم اإلى طبقات. والفقرة التالية تقدم بع�ص 

الإ�شاءات ح�ل م��ش�ع الكتاب. يق�ل ابن �شالم:
والمخ�شرمين،  والإ�شالم  الجاهلية  اأه��ل  من  ال�شعراء  »فف�شلنا 
فنزلناهم منازلهم، واحتججنا لكل �شاعر بما وجدنا له من حجة وما 
اأهل ال�شعر  يق�ل فيه العلماء، وقد اختلف الرواة فيهم. فنظر ق�م من 
والنفاذ في كالم العرب والعلم بالعربية اإذا اختلف الرواة وقال�ا باآرائهم 



العناصر املنهجية التاريخية في النقد العربي القدمي )كتب الطبقات منوذجاً(

20
15

بر 
تم

سب
 - 

هـ
14

36
ة 

عد
لق

و ا
، ذ

 4
1 

دد
لع

ا

36

جـــــذور

عمن  الرواية  اإل  ذلك  في  النا�ص  يقنع  فال  باأه�ائها،  الع�شائر  وقالت 
تقدم«)11(.      

2-2   �شنف ابن �سالم ال�شعراء الجاهليين - وعددهم اأربع�ن �شاعرا- 
اإلى ع�سرطبقات، وكل اأربعة منهم في طبقة. كما األحق بهم ثالث طبقات 

اأخرى:
- طبقة اأ�سحاب المراثي، وهي م�ؤلفة من اأربعة �شعراء.

�سعراء القرى العربية، يتميز ه�ؤلء بن�شاأتهم العربية، وت�شم  - طبقة 
هذه الطبقة ثالثين �شاعرا. �شنف�ا بح�شب القرى التي عا�ش�ا فيها: 
و�شعراء  الطائف،  و�شعراء  مكة  و�شعراء  المدينة،  �شعراء  فهناك 

اليمامة، و�شعراء البحرين.
- طبقة �سعراء اليهود.

 كما جعل �سعراء الإ�سالم في ع�سر طبقات اأخرى منتهيا اإلى الع�سر 
الأموي.           

ما هي الأ�س�ص التي اأقام عليه ابن �شالم تق�شيمه؟ 
لهم  تعر�ص  الذين  ال�شعراء  كل  الفحولة؛  ه�  الأول  الأ�شا�ص   1-2-2
ابن �شالم �شعراء فح�ل. �شرح بهذا المقيا�ص في حديثه عن ال�شعراء 

الجاهليين، بق�له:
»اقت�شرنا من الفح�ل الم�شه�رين على اأربعين �شاعرا«. وقد ا�شتمد 
اإلى  ال�شعراء  يق�شم  كان  الذي  الأ�شمعي  من  المقيا�ص  هذا  �شالم  ابن 

فح�ل وغير فح�ل)12(.    
يندرج�ن  الذين  ال�شعراء  بين  ال��ت��ق��ارب  ه�  الثاني  الأ�شا�ص    2-2-2
�شمن الطبقة ال�احدة. يرى محقق الكتاب محمود �ساكر الت�شابه »ه� 
اأ�شا�ص نظر ابن �شالم، ول يت�شابه �شاعران اإل في مذهبهما في ال�شعر، 

ومنهجهما الذي يتميز به كل واحد منهما«)13(.
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تق�شيم  ت��م  اأ�شا�شه  وعلى  ال��زم��ن؛  ه���  الثالث  الأ���ش��ا���ص    3-2-2
الكتاب  ورد عن�ان  وقد  واإ�شالميين.  اإلى مجم�عتين: جاهليين  الكتاب 
الجاهليين  ال�سعراء  »طبقات  التالية:  بال�شيغة  الباحثين  بع�ص  عند 
والإ�سالميين«)14(. كما اعتبر �شاحب الفهر�ست طبقات فح�ل ال�شعراء 
اأحدهما في طبقات فح�ل  واحدا)15(؛  كتابا  ولي�ص  كتابين  �شالم  لبن 
اأن  ذلك  الإ�شالميين؛  ال�شعراء  فح�ل  في  والآخر  الجاهليين،  ال�شعراء 
ا�شطراب المقدمة، وما فيها من خلط ي�شعر باأنه كانت هناك مقدمتان 

اأدمجت اإحداهما في الأخرى)16(.
بين  ال�شعراء  �شالم  ابن  وزع  لقد  المكان؛  ه�  الرابع  الأ�شا�ص    4-2-2
لم  �شعراء  هناك  اأن  ذل��ك-  بعد   - لح��ظ  لكنه  والإ���ش��الم،  الجاهلية 
ي�شبح�ا �شعراء للعرب كافة، بل ظل�ا مت�شلين كل بقريته، فجمعهم في 

باب �شعراء القرى)17(:
اإلى  الجغرافي  النتماء  بح�شب  ال�شعراء  ق�شم  الأ�شا�ص  هذا  على 

مايلي:
قرية  واأ�شهرها  والبحرين،  واليمامة  والطائف  ومكة  »المدينة 
المدينة. �شعراوؤها الفح�ل خم�شة: ثالثة من الخزرج واثنان من الأو�ص. 
كعب  �شلمة:  بني  ومن  ثابت.  بن  ح�شان  النجار  بني  من  الخزرج،  فمن 
الأو�ص:  ومن  رواحة.  بن  الخزرج: عبداهلل  بن  بلحارث  ومن  مالك  ابن 
قي�ص بن الخطيم من بني ظفر، واأب�قي�ص ابن الأ�شلت، من بني عمرو بن 

ع�ف«)18(.
الزبعرى  بن  عبداهلل  فجعل  قرية  كل  �سعراء  بين  فا�سل  كما    5-2-2
الزبعري  بن  عبداهلل  �شعرا:  فاأبرعهم  �شعراء،  »وبمكة  المكيين:  اأ�شعر 
ابن قي�ص بن عدي بن �شعد بن �شهم، واأب� طالب بن عبد المطلب �شاعر، 
والزبير بن عبد المطلب، �شاعر. واأب� �شفيان بن الحارث، �شاعر«)19(. 



العناصر املنهجية التاريخية في النقد العربي القدمي )كتب الطبقات منوذجاً(

20
15

بر 
تم

سب
 - 

هـ
14

36
ة 

عد
لق

و ا
، ذ

 4
1 

دد
لع

ا

38

جـــــذور

العامل  ع��ن  الحديث  ب�شدد  ون��ح��ن   - هنا  الإ���ش��ارة  المهم  م��ن 
الجغرافي - اإلى ما ذكره ابن �شالم عن تاأثير الحروب في ال�سعر؛ اإن 

ال�شعر يكثر بالحروب:
بالحروب  ال�شعر  يكثر  كان  واإنما  بالكثير،  ولي�ص  �شعر  »وبالطائف 
التي تك�ن بين الأحياء، نح� حرب الأو�ص والخزرج، اأو ق�م يغيرون ويغار 
نائرة، ولم يحارب�ا.  بينهم  اأنه لم يكن  عليهم. والذي قلل �شعر قري�ص 

وذلك الذي قلل �شعر عمان واأهل الطائف في طرف«)20(.
3-2  من اأهم الق�شايا - ذات ال�شلة بالمباحث التاريخية - التي اأثارها 
ابن �شالم م�شاألة الو�سع والنتحال. وقد كانت نظراته من اأقدم ما كتب 

في الم��ش�ع.     
2-3-1  لقد كان ال�شعر عند العرب في الجاهلية ديوان علمهم، ومنتهى 
حكمهم، فجاء الإ�شالم، فت�شاغل عنه الم�شلم�ن بالجهاد، وغزو فار�ص 
والروم »فلما كثر الإ�شالم، وجاءت الفت�ح، واطماأنت العرب بالأم�شار، 
راجع�ا رواية ال�شعر، فلم ي�ؤول�ا اإلى دي�ان مدون ول كتاب مكت�ب، واألف�ا 
ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالم�ت والقتل، فحفظ�ا اأقل ذلك، 
وذهب عليهم منه كثير. وقد كان عند النعمان بن المنذر منه دي�ان فيه 
اأ�شعار الفح�ل، وما مدح ه� واأهل بيته به، �شار ذلك اإلى بني مروان، اأو 

�شار منه«)21(.
اأ���س��ب��اب  عند  كتابه  م��ن  كثيرة  م�ا�شع  ف��ي  �شالم  اب��ن  وق��ف  وق��د 

النتحال: 
اأول �شبب وقف عنده ه� الع�شبية بين القبائل: 

له  بمن  يلحق�ا  اأن  ف���اأرادوا  واأ�شعارهم  وقائعهم  قلت  ق�م  »وك��ان 
بعد،  ال��رواة  كانت  ثم  �شعرائهم  األ�شنة  على  فقال�ا  والأ�شعار  ال�قائع 

فزادوا في الأ�شعار التي قيلت«)22(.
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من   - والنتحال  ال��شع  ظاهرة  �شي�ع  في  �شاهم  اآخ��ر  عامل    2-3-2
منظ�ر ابن �شالم - ه� تزيد الرواة:

الراوية،  اأحاديثها: حماد  العرب و�شاق  اأ�شعار  اأول من جمع  »وكان 
وكان غير م�ث�ق به، وكان ينحل �شعر الرجل غيره، وينحله غير �شعره، 

ويزيد في الأ�شعار«)23(.
2-3-3  كما قد يك�ن �شبب النتحال ه� �شهرة ق�شيدة من الق�شائد مثال 
ذلك ق�شيدة اأبي طالب التي مدح فيها النبي �شلى اهلل عليه و�شلم، فقد 
اأكثر  ي��شف بن �شعد �شاحبنا منذ  »وراأي��ت في كتاب  زيد فيها وط�لت 
من مائة �شنة: وقد علمت اأن قد زاد النا�ص فيها، ول اأدري اأين منتهاها. 

قلت: ل«)24(.
2-3-4  هناك عامل اآخر �شاهم في ظاهرة النتحال، كما اأ�شار اإليها ابن 
اأ�شار ابن �شالم هنا تحديدا  بالق�س�ص الديني، وقد  �شالم، له عالقة 

اإلى ابن اإ�سحاق، الذي كتب في ال�سيرة النبوية:
بن  محمد  منه،  غثاء  كل  وحمل  وهجنه  ال�شعر  اأف�شد  مما  »وك��ان 
اإ�شحاق بن ي�شار - م�لى اآل مخرمة بن المطلب بن عبد مناف، وكان من 
علماء النا�ص بال�شير. قال الزهري: ل يزال في النا�ص علم ما بقي م�لى 
منه  فقبل  ذلك-  وغير  وال�شير  بالمغازي  علمه  اأكثر  وكان  مخرمة،  اآل 
النا�ص عنه الأ�شعار، وكان يعتذر منها ويق�ل: ل علم لي بال�شعر، اأتينا به 
فاأحمله. ولم يكن ذلك عذرا، فكتب في ال�شير اأ�شعار الرجال الذين لم 
يق�ل�ا �شعرا قط، واأ�شعار الن�شاء ف�شال عن الرجال، ثم جاوز ذلك اإلى 
عاد وثم�د، فكتب لهم اأ�شعارا كثيرة، ولي�ص ب�شعر، اإنما ه� كالم معق�د 

بق�اف«)25(.
الدليل العملي الذي يقدمه ابن �شالم لتاأكيد فكرته ح�ل  اأما    5-3-2
ذهاب ال�شعر قلة ما باأيدي الرواة الم�شححين من اأ�شعار طرفة بن العبد 
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وعبيد بن الأبر�ص »اإذ لم ي�شح لهما من الق�شائد اإل بقدر ع�شر، واإن 
لم يكن لهما غيرهن فلي�ص م��شعهما حيث و�شعا من ال�شهرة والتقدمة، 
اأف�اه  ي�شتحقان مكانهما على  الغثاء لهما، فلي�ص  واإن كان ما يروى من 

الرواة«)26(.
بن  عمر  اأب���  وه���  العلماء،  لأح��د  بكالم  هنا  �شالم  اب��ن  ي�شت�شهد 

العالء، الذي قال:
»ما انتهى اإليكم مما قالت العرب اإل اأقله، ول� جاءكم وافرا لجاءكم 

علم و�شعر كثير«)27(.
2-3-6  اإذا كان ابن �شالم يقدم - عادة- في تاريخ الأدب العربي باعتباره 
اأول من اأثار ظاهرة ال��شع والنتحال بطريقة منهجية)28(، فاإن الموؤرخين 
العرب الذين جاوؤوا بعده، لم يط�روا هذه النظرية. لكن م�شاألة النتحال 

�شيثيرها بع�ص المتاأخرين من العرب والم�ست�سرقين)29(. 
من جهة اأخرى تعر�ص ابن �شالم - فيما يتعلق بم�شاألة النتحال - 
القديم.  العربي  الأدب  بتاريخ  المهتمين  بع�ص  قبل  لهجوم عنيف، من 
الك�فيين  بين  كان  ال��ذي  ال�شراع  زاوي��ة  من  الم��ش�ع  هذا  طرح  وقد 
بين  المناف�شة  اأو���ش��اع  فيه  ق��ررت  ال��ذي  الأ�شا�ص  على  والب�شريين؛ 

المدينتين اأو�شاع اأخذ ال�شعر، وطرق النظر فيه)30(. 
الن�ش��ص، وتمييز �شحيحها من زائفها ه�  ت�ثيق  الرغبة في  اإن    4-2
اأ�شبح ال�شعر  مهمة النقد والناقد، لقد  ما جعل ابن �شالم يت�شدد في 
»�شناعة وثقافة يعرفها اأهل العلم، ك�شائر اأ�شناف العلم وال�شناعات: 
منها ما تثقفه العين، ومنها ما تثقفه الأذن، ومنها ما تثقفه اليد، ومنها 

ما يثقفه الل�شان«)31(.
الذي  ال��راوي  عك�ص  ال�سعر،  �سبط  ي�شتطيع  الذي  الناقد ه�  هذا 
يكتفي بالنقل: »وجدنا رواة العلم يغلط�ن في ال�شعر، ول ي�شبط ال�شعر 
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ما  ول  ال��رواة  زي��ادة  العلم  اأهل  على  ي�شكل  »لي�ص  لذلك  اأهله«)32(.  اإل 
و�شع�ا، ول ما و�شع الم�لدون، واإنما ع�شل بهم اأن يق�ل الرجل من اأهل 
البادية من ولد ال�شعراء، اأو الرجل لي�ص من ولدهم، في�شكل ذلك بع�ص 

الإ�شكال«)33(.
�شالم  ابن  �شي�شعف  الذي  ه�  المنهجية  ال�سرامة  من  الن�ع  هذا 
في �شبط مادة الكتاب، والتحديد الدقيق للطبقات التي ت�ؤلفه. يق�ل في 

اآخر المقدمة:
»ثم اقت�شرنا - بعد الفح�ص والنظر والرواية عمن م�شى من اأهل 

العلم- اإلى رهط اأربعة اجتمع�ا على اأنهم اأ�شعر العرب طبقة«)34(.   
الكتاب الثاني الذي نمثل من خالله للطبقات والتراجم ه� كتاب   - 3
»ال�سعر وال�سعراء« لبن قتيبة)35(. الذي قدمه �شاحبه باعتباره يخبر 
عن »ال�شعراء واأزمانهم، واأقدارهم، واأح�الهم في اأ�شعارهم ، وقبائلهم، 
واأ�شماء اآبائهم ومن كان يعرف باللقب اأو بالكنية منهم،  وعما ي�شتح�شن 
من  عليهم  العلماء  اأخذته  وما  �شعره،  من  وي�شتجاد  الرجل  اأخبار  من 
الغلط والخطاأ في األفاظهم اأومعانيهم، وما �شبق اإليه المتقدم�ن فاأخذه 
عنهم المتاأخرون و]...[ اأق�شام ال�شعر وطبقاته، وعن ال�ج�ه التي يختار 

عليها  ال�شعر وي�شتح�شن لها، اإلى غير ذلك....«)36(.
3-1  يت�شح من خالل هذه القولة الطابع المو�سوعي للخطاب النقدي 
لبن  النقدية  الممار�شة  اأن  ذلك  القديم.  العربي   الأدب  في  التاريخي 
الثالثة  بالج�انب  المرتبطة  العنا�شر  مختلف  هنا  تغطي  تكاد  قتيبة 

التالية : ال�ساعر - ال�سياق - ال�سعر.
3-1-1  من الج�انب التي تندرج �شمن الم�ستوى الأول، ما يلي :

- ا�شم ال�شاعر.
- ا�شم اآبائه.
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- اللقب والكنية.
- اأخبار ال�شاعر.

3-2-1  اأما  الج�انب التي لها �شلة ب� »ال�سياق« فتتمثل في :

- النتماء القبلي لل�شاعر.
- الزمن الذي عا�ص فيه.

- مكانته الجتماعية.
3-2-3  وتتمثل الج�انب المت�شلة ب�سعر ال�ساعر في: 

- اأق�ال العلماء في �شعره.
- ج�انب التجديد والتقليد فيه.

- اأق�شام ال�شعر وطبقاته.
2-3  يمكن تقديم مثال لما اأ�شرنا اإليه بما اأورده الم�ؤلف في ترجمته لأول 

�شاعر وقف عنده، وه� امرئ القي�ص:
ولقبه:)ذو  القي�ص(،  ام��رئ  )ه���  ال�شاعر:  ل�شم  تقديمه  فبعد 
الكندي(،  عمرو  بن  )حجر  اأبيه:  جهة  من  ن�شبه  اإل��ى  اأ�شار  القروح( 
وانتمائه القبلي:)ه� من اأهل نجد(. ثم ذكر طائفة من الأخبار، �ش�اء 
ما له �شلة مبا�شرة به �شخ�شيا، اأو ما له �شلة بعائلته وقبيلته ب�شكل عام.
3-2-1  المالحظ اأن هناك تداخال بين الن�سو�ص ال�سعرية والأخبار 
في  ي�شعف  الذي  الإط��ار  بمثابة  الأخبار  هذه  ت�شبح  بحيث  المقدمة، 
من  التداخل  ه��ذا  يحققه  عما  ف�شال  ه��ذا  الن�ش��ص.  حقيقة  اإدراك 
اإلى اعتمادالأ�شل�ب ال�شردي؛ اأي تقديم الأخبار  ت�ش�يق، وذلك بالنظر 
في �ش�رة اأقرب اإلى القالب الحكائي، مما يجعل التحليل يتح�ل اأحيانا 
اإلى »حكي من الدرجة الثانية«. لنر ذلك من خالل هذا المقطع الذي 

اقتطفناه من الكتاب )ب�شيء من الت�شرف(:
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ما  بفاطمة  ال�شعر  لما �شنع في  اأب�ه  القي�ص طرده  امروؤ  وكان   ...«
�شنع، وكان لها عا�شقا، فطلبها زمنا فلم ي�شل اإليها، وكان يطلب منها 

غرة حتى كان منها ي�م الغدير بدارة جلجل ما كان، فقال:
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

فلما بلغ ذلك حجرا اأباه دعا م�لى له يقال له ربيعة، فقال له: اقتل 
على  حجر  فندم  بعينه،  فاأتاه  ج�ؤذرا  فذبح  بعينيه،  واأتني  القي�ص  امراأ 
ذلك، فقال: اأبيت اللعن، اإني لم اأقتله، فقال: فاأتني به، فانطلق فاإذا ه� 

قد قال �شعرا في راأ�ص جبل، وه� ق�له:
فال تتركني يا ربيع لهذه         وكنت اأراني قبلها بك واثقا

فرده اإلى اأبيه، فنهاه عن ق�ل ال�شعر، ثم قال:
األ اأنعم �سباحا اأيها الطلل البالي

فبلغ ذلك اأباه، فطرده، فبلغه مقتل اأبيه وه� بدم�ن، فقال:
تطاول الليل علينا دمون             دمون اإنا مع�سر يمانون

واإننا لأهلنا محبون
ثم قال: �شيعني �شغيرا، وحملني دمه كبيرا، ل �شح� الي�م ول �شكر 

غدا، الي�م خمر، وغد اأمر، ثم قال:
خليلي ما في اليوم م�سحى ل�سارب

                                        ول في غد اإذ كان ما كان م�سرب
ثم اآلى ل ياأكل لحما ول ي�شرب خمرا حتى يثاأر باأبيه، فلما كان الليل 

لح له برق، فقال:
اأرق������ت لب���رق بلي���ل اأه����ل            ي�سيء �سناه باأعلى الجبل...«

3-2-2  يم�شي الم�ؤلف على هذا النح� في تقديم اأخبار واأ�شعار امرئ 
القي�ص، من خالل هذا الن�ص الط�يل، الذي ي�شعفنا في تقديم مالحظات 

حول النزعة الإخبارية عند ابن قتيبة:
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انتقاء  واإنما هناك حر�ص على  تو�سع في عر�ص الخبر،  لي�ص هناك   -
المعل�مات ذات العالقة المبا�شرة بالن�ص، اإن ال�شيغة الإخبارية جاءت 
هنا،  الن�ص  بين  بالمقارنة  الخ�ش��شية  هذه  تت�شح  مكثفة.  جد  هنا 
والطريقة الإخبارية التي اعتمدها اأبو الفرج الأ�سفهاني في الأغاني 
مثال، كما �شنرى لحقا. كما ل يقدم الم�ؤلف الق�شيدة الم�شت�شهد بها 

كاملة، واإنما يكتفي بتقديم المطلع، في حدود بيت اأو بيتين.
من  الزمني  الخطي  تطورها  والأ�شعار  الأخ��ب��ار  تقديم  في  روع��ي   -
البداية اإلى النهاية. وكاأننا ب�شدد ق�شة تعر�ص فيها اأخبار واأ�شعار 
الق�سة  ب��داي��ة  كانت  لقد  خطية:  بطريقة  مت�شل�شلة  القي�ص  ام��رئ 
بعر�ص الأخبار والأ�شعار المتعلقة بله� ومج�ن امرئ القي�ص، وم�قف 
والده من ذلك. وكانت نهاية الق�سة بتقديم اأخبار عن ظروف وفاته: 
فقد اأحب ابنة القي�شر، وكان ياأتيها، ولما علم القي�شر بذلك اأر�شل 
له حلة م�شم�مة، فلب�شها في ي�م �شائف، فتناثر لحمه وتفطر ج�شده. 

»فقال حين ح�شرته ال�فاة:
وطعنة م�ستحنفره وجفنة مثغنجره تبقى غدا باأنقرة«)37(.

من  وذلك  والأخبار،  الن�سو�ص  اإ�سناد  على  يحر�ص  قتيبة  ابن  كان   -
اأمثلة ذلك ق�له: »قال  اإلى من �شبقه من العلماء. من  خالل ن�شبتها 
الجمحي:  عبداهلل  اأب�  به....قال  تكلم  �شيء  اآخر  هذا  الكلبي:  ابن 
كان امرئ القي�ص ممن يتعهر في �شعره، وذلك ق�له: فمثلك حبلى قد 

طرقت ومر�شع. وقال: �شم�ت اإليها بعد ما نام اأهلها«)38(.
- ل تخل� هذه الترجمة التي يقدمها ابن قتيبة لمرئ القي�ص من اأحكام 

فنية، يقدمها اأحيانا من�ش�بة اإلى غيره كما في ق�له:
»ومما ي�شتجاد من ت�شبيهه ق�له:

كاأن قلوب الطير رطبا وياب�سا      لدى وكرها العناب والح�سف البالي«)39(.
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اأي�شا ق�له: »ومما يعاب عليه من �شعره ق�له:
اإذا ما الثريا في ال�سماء تعر�ست         تعر�ص اأثناء الو�ساح المف�سل«)40(. 

3-3  الهتمام بالن�سب:

يمكن اعتبار الن�شب من العنا�شر الأ�شا�شية التي تق�م عليها الكتابة 
التاريخية عند ابن قتيبة. لذلك �شكلت هذه الم�شاألة ثابتا من الثوابت 

في اأغلب الترجمات التي اأوردها في كتابه.
3-3-1  يمكن تقديم مثال لذلك بما اأورده الناقد في ترجمته للفرزدق:

فقد بداأ ب�شل�شلة ن�شبه من جهة اأبيه:
»ه� همام بن غالب بن �شع�شعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن 

�شفيان بن مجا�شع بن دارم...«)41(.
اأورد بعد ذلك �شل�شلة ن�شبه المت�شلة باأم جده �شع�شعة:

»واأم �شع�شعة قفيرة بنت �شكين، من عبد اهلل بن دارم...«)42(.
ثم قدم ن�شب اأم �شع�شعة:

»وكانت اأمها اأمة وهبها ك�شرى لزرارة، ف�هبها زرارة لهند بنت يثرب 
ابن عد�ص، ف�ثب اأخ� زوجها، وا�شمه �شكين بن حارثة بن زيد بن عبداهلل 

ابن دارم، على الأمة فاأحبلها، ف�لدت له قفيرة اأم �شع�شعة....«)43(.
ينتقل بعد ذلك اإلى  تقديم ن�شب اأمه:

»واأمه ليلى بنت حاب�ص اأخت الأقرع بن حاب�ص...«)44(.
3-3-2  ينتقل - بعد ذلك- اإلى التعريف باإخ�ته، خا�شة منهم »همي�م 

اب�ن غالب«)45(. وكذا اأخته »جعثن«)46(.
ال�شعر  بين  وطيدة  عالقة  اأحيانا  يقيم  قتيبة  ابن  اأن  نالحظ  كما 
والن�شب؛ وكاأن ال�شاعرية تاأتي ال�شاعر من جهة ن�شبه. هذا ما نفهمه من 

حديثه عن مكانة اأم عمرو بن كلث�م:
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»لأن اأباها مهلهل بن ربيعة، وعمها كليب بن وائل اأعز العرب، وبعلها 
كلث�م بن مالك بن عتاب اأفر�ص العرب«)47(.

اإن م�شاألة ال�راثة تتجاوز عند ابن قتيبة عالقة الدم لت�شمل ال�شعر 
اأي�شا؛ وهذا يعني اأن ال�شاعر يرث م�هبة ال�شعر ممن �شبقه، من اأجداده 
اأو المتاأخرين. لنر من خالل هذا المثال كيف يقيم عالقة  المتقدمين 
حقيقية اأو مفتر�شة بين امرئ القي�ص والفرزدق، من خالل هذه الرواية:
»... لأن امراأ القي�ص كان �شحب عمه �شرحبيل قبل الكالب، حتى 
قتل �شرحبيل بن الحارث، وكان قاتله اأخاه معدي كرب بن الحارث، وكان 
�شرحبيل بن الحارث م�شتر�شعا في بني دارم رهط الفرزدق، وكان امروؤ 

القي�ص راأى من اأبيه جف�ة، فلحق بعمه، فاأقام في بني جارم«)48(.
خم�سة  بين  تربط  التي  الن�شب  �شل�شلة  قتيبة  ابن  اأو�شح  لقد    3-3-3
بن  كعب  بن  عقبة  بن  الع�ام  ن�شق:  في  �شعراء  خم�شة  »فه�ؤلء  �سعراء: 

زهير بن اأبي �شلمى وكان اأب� �شلمى اأي�شا �شاعرا«)49(.
يحر�ص ابن قتيبة اأحيانا على الجمع بين عالقة الن�سب والرواية؛ 
فقد يك�ن ال�شاعر راوية لأحد قرابته: فقد كان الم�شيب بن عل�ص »خال 

الأع�شى، اأع�شى قي�ص، وكان الأع�شى راويته«)50(. 
مما يت�شل بالن�شب اأي�شا حديثه عن منزلة ال�ساعر، ومنزلة القبيلة 

التي ينتمي اإليها:
»فقد كان طرفة بن العبد: »في ح�شب من ق�مه... وكانت اأخته عند 

عمرو بن ب�شر بن مرئد، وكان عبد عمرو �شيد اأهل زمانه... «)51(.
4-3  على الرغم من هيمنة النزعة الإخبارية على مادة الكتاب، ن�شادف 
اأحيانا ميال اإلى التحليل والتعليل القائمين على ربط الظ�اهر الأدبية 
باأ�ش�لها الجتماعية، والبيئية، والنف�شية. لعل المثال ال�ا�شح لذلك، ه� 

التف�شير ال�شهير الذي قدمه لظاهرة المقدمة الطللية:
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3-4-1  يبداأ ابن قتيبة كالمه في هذا المجال بعر�ص الظاهرة، وتقديم 
تف�سير بيئي اجتماعي لها:

»و�شمعت بع�ص اأهل الأدب يذكر اأن مق�شد الق�شيد اإنما ابتداأ فيها 
وا�شت�قف  الربع،  وخاطب  و�شكا،  فبكى  والآث��ار،  والدمن  الديار  بذكر 
من  لنتقالهم  عنها،  الظاعنين  اأهلها  لذكر  �شببا  ذلك  ليجعل  الرفيق، 

ماء اإلى ماء، وانتجاعهم الكالأ وتتبعهم م�شاقط الغيث حيث كان«)52(.
2-4-3  ثم يقرن هذا التعليل الجتماعي البيئي بتقديم تف�سير نف�سي:

وفرط  الفراق،  واألم  ال�جد  �شدة  ف�شكا  بالن�شيب،  ذلك  و�شل  »ثم 
ال�شبابة، وال�ش�ق، ليميل نح�ه القل�ب وي�شرف اإليه ال�ج�ه، ولي�شتدعي 
به اإ�شغاء الأ�شماع اإليه، لأن الت�شبيب قريب من النف��ص، لئط بالقل�ب، 
لما قد جعل اهلل في تركيب العباد من محبة الغزل، واإلف الن�شاء، فلي�ص 
يكاد اأحد يخل� من اأن يك�ن متعلقا منه ب�شبب، و�شاربا فيه ب�شهم، حالل 

اأو حرام«)53(.
3-4-3  كما ي�شير ابن قتيبة اإلى تاأثير هذه التقاليد الفنية في المتلقي، 
على  الح�ش�ل  في  ال�شاعر  اإليه  ي�شعى  الذي  الغر�ص  تحقيق  حيث  من 

مكافاأة الممدوح: 
عقب  له،  وال�شتماع  اإليه،  الإ�شغاء  من  ا�شت�ثق  قد  اأنه  علم  »فاإذا 
باإيجاب الحق�ق، فرحل في �شعره، و�شكا الن�شب وال�شهر، و�شرى الليل 
على  اأوج��ب  قد  اأنه  علم  ف��اإذا  والبعير.  الراحلة  واإن�شاء  الهجير،  وحر 
المكاره  من  ناله  ما  عنده  وقرر  التاأميل،  وذمامة  الرجاء،  �شاحبه حق 
في الم�شير، بداأ في المديح، فبعثه على المكافاأة، وهزه لل�شماح، وف�شله 

على الأ�شباه، و�شغر في قدره الجزيل.
فال�شاعر المجيد من �شلك هذه الأ�شاليب، وعدل بين هذه الأق�شام، 
فلم يجعل واحدا منها اأغلب على ال�شعر، ولم يطل فيمل ال�شامعين، ولم 

يقطع وبالنف��ص ظماأ اإلى المزيد«)54(.
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5-3  كما ن�شادف في الكتاب بع�ص ال�سروح ذات الطابع اللغوي. 

3-5-1  لنتتبع ذلك من خالل هذا التحليل الذي يقدمه للبيتين التاليين 
لأبي نوا�ص:

»كان اأب� ن�ا�ص متفننا في العلم، وقد �شرب في كل ن�ع منه بن�شيب 
ونظر مع ذلك في علم النج�م، يدلك على ذلك ق�له:

  األم تر ال�سم�ص حلت الحمال     وق������ام وزن الزم���ان فاعت���دل
    وغنت الط��ير بعد عجمته����ا       وا�ستوفت الخمر حولها كمال

وكان بع�شهم يذهب اإلى اأنه اأراد اأن الخمر ح�ل منذ جرى الماء في 
الع�د، وجعل ذلك الماء ه� الخمر، لأنه ي�شير عنبا فيع�شر.

وهذا ق�ل، ل�ل اأن الماء يجري في الع�د قبل حل�ل ال�شم�ص براأ�ص 
الحمل بمدة ط�يلة.

والذي عندي فيه: اأن الهاء في ق�له »ح�لها« كناية عن ال�شم�ص، ل 
عن الخمر، كاأنه قال: وا�شت�فت الخمر ح�ل ال�شم�ص كمال.  وقد تقدم 
ذكر ال�شم�ص في البيت الأول، فح�شنت الكناية عنها. ومعنى ا�شتيفائها 
ح�ل ال�شم�ص: اأن اهلل تبارك وتعالى خلق الفلك والنج�م وال�شم�ص براأ�ص 
حلت  فكلما  والبرد،  الحر  في  معتدل  والزمان  �ش�اء،  والليل  الحمل، 
ال�شم�ص براأ�ص الحمل فقد م�شت �شنة للعالم، فقد ا�شت�فت الخمر ح�ل 
ال�شم�ص كمال، واإن هي لم ياأت لها ح�ل في نف�شها. واإنما اأراد اأن ال�شرب 
المياه،  وتفجر  الأن���ار،  وتفتح  الزمان،  لعتدال  ال�قت  هذا  في  يطيب 

وغناء الطير في اأفنان ال�شجر«)55(.
3-5-2  لقد كان ابن قتيبة حري�شا على التدقيق اللغ�ي، بل اإن م�قفه من 
اللغة ه� اأقرب اإلى التع�شب، فه� ل يقبل اإل الألفاظ العربية الخال�سة. 
والدليل عل ذلك ه� م�قفه من ال�شاعر عدي بن زيد العبادي. فقد ذكر 

في م�شتهل ترجمته ق�له:
»وعلماوؤنا ل يرون �سعره حجة«)56(.
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 واأورد في م��شع اآخر من هذه الترجمة ما يلي:
»وذكر اأب� عبيدة عن اأبي عمرو بن العالء : كان عدي بن زيد في 
ال�شعراء بمنزلة �شهيل في النج�م، يعار�شها ول يجري مجاريها. قال: 

والعرب ل تروي �شعره، لأن األفاظه لي�شت بنجدية«)57(.
6-3  ن�شادف في كتاب ابن قتيبة الكثير من اأحكام القيمة، وهي اأحكام 

قائمة على اأ�شا�ص ف�ني. 
هذه  عليها  تق�م  التي  الأ�س�ص  الكتاب  مقدمة  في  اأو�شح  وقد    1-6-3

الأحكام بق�له:
ولكنه  والمعنى  اللفظ  ج�دة  على  ويحفظ  يختار  ال�شعر  كل  »لي�ص 
قد يحفظ ويختار على اأ�شباب منها: الإجادة في الت�شبيه... وقد يختار 
ويحفظ على خفة الروي... وقد يختار ويحفظ لأن قائله لم يقل غيره، اأو 
لأن �شعره قليل عزيز... وقد يختار ويحفظ لأنه غريب في معناه... وقد 

يختار اأي�شا لنبل قائله«)58(. 
1-6-2  من المقايي�ص الأخرى التي كان يعتمدها ابن قتيبة في التق�يم 

مقيا�ص الطبع وال�سنعة. يق�ل:
�شعره  الذي ق�م  فالمتكلف ه�  والمطب�ع،  المتكلف  ال�شعراء  »ومن 
بالثقاف، ونقحه بط�ل التفتي�ص، واأعاد فيه النظر كزهير والحطيئة... 
والمطب�ع من ال�شعراء من �شمح بال�شعر واقتدر على الق�افي واأراك في 
الطبع  رونق  �شعره  وتبينت على  قافيته،  فاتحته  وفي  بيته عجزه،  �شدر 

وو�شي الغريزة واإذا امتحن لم يتلعثم ولم يتزحر«)59(.
التاريخية  المنهجية  العنا�شر  تتبع  �شبق  ما  خالل  من  حاولنا  لقد 
في النقد العربي القديم؛ من خالل نم�ذج واحد من النماذج التاأليفية 
في  وقفنا  والطبقات.  التراجم  بكتب  الأمر  يتعلق  العرب.  و�شعها  التي 
فح�ل  طبقات  ف��ي:  يتمثالن  تاأ�شي�شيين،  نم�ذجين  عند  الإط��ار  ه��ذا 



العناصر املنهجية التاريخية في النقد العربي القدمي )كتب الطبقات منوذجاً(

20
15

بر 
تم

سب
 - 

هـ
14

36
ة 

عد
لق

و ا
، ذ

 4
1 

دد
لع

ا

50

جـــــذور

ال�شعراء لبن �شالم الجمحي، وال�شعر وال�شعراء لبن قتيبة. واإذا كانت 
هذه الأعمال تندرج �شمن ما ي�شمىالتاريخ »الإخباري« اأو »النوادري«، 
على  الأعمال خا�شة  في هذه  التاريخية حا�شرة  المقاربة  عنا�شر  فاإن 
الأدوات الإجرائية التطبيقية. وقد ت��شلنا من خالل التحليل  م�شت�ى 
اإلى تاأكيد الحقيقة التالية: اإذا كان المنهج التاريخي قد ظهرت بدايته 
في القرن الثامن ع�سر في اأوروبا، فاإن مالمح له موجودة في نقدنا 

العربي القديم.

الهوام�ص

بغداد،  العلي،  اأحمد  �شالح  ترجمة:د.  الم�شلمين،  عند  التاريخ  علم  روزنتال،  فرانز   )1(
1963، �ص: 1963. 

)2( المرجع نف�شه، �ص: 142.
مفه�م  اأمين،  محمد  د.  اإل��ى:  الرج�ع  يمكن  النقطة  هذه  ح�ل  التفا�شيل  من  للمزيد   )3(
»الطبقة« بين المحدثين والأدباء، مقال بمجلة الت�شامح، م�ؤ�ش�شة عمان لالأنباء والن�شر 

والإعالن، �شتاء 2004، �ص: 188 وما بعدها.
)4( مقدمة ابن ال�شالح في علم الحديث، دار الكتب العلمية، لبنان، 1978،  �ص: 197.

)5( طبقات ابن �شعد، تحقيق: اإح�شان عبا�ص، دار �شادر، بيروت، 1068. 
 ،1994 ت�ن�ص،  للن�شر،  الجن�ب  دار  الأدب��ي،  النقد  اآليات  في  الم�شدي،  عبدال�شالم   )6(

�ص:128-127.  
)7( جالل الدين ال�شي�طي، المزهر في عل�م اللغة واأن�اعها، عي�شى البابي الحلبي، ط 2، 

)ب-ت(، ج: 2 �ص: 302.
)8( عبدالرحمان بن خلدون، دار القلم، بيروت، ط 1: 1978.  

الرابع  القرن  اإلى  الجاهلي  الع�شر  من  العرب،  عند  الأدب��ي  النقد  تاريخ  اأحمد،  طه   )9(
الهجري، دار الحكمة ، بيروت،)ب-ت(، �ص: 45.

العربية،  النه�شة  دار  ال��ع��رب،  عند  الأدب���ي  النقد  ت��اري��خ  عتيق،  عبدالعزيز  د.   )10(
بيروت)د-ت(، �ص: 281، واأي�شا: طه احمد اإبراهيم، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، 
من الع�شر الجاهلي اإلى القرن الرابع الهجري، دار الحكمة، بيروت)ب-ت(، �ص:88.    
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)11( طبقات فح�ل ال�شعراء، لمحمد بن �شالم الجمحي، تحقيق: محمد �شاكر، دار المدني 
بجدة، )ب-ت(، �ص: 24-23.

)12( عرف الأ�شمعي الفحل كما يلي: »له مزية على غيره كمزية الفحل على الحقاق«. والحقة 
من اأولد الإبل التي بلغ اأن يركب عليها. ونقل ابن ر�شيق القيرواني عن الأ�شمعي ن�شا 
في  ال�شاعر  ي�شير  »ل  الأ�شمعي:  يق�ل  فحال.  ال�شاعر  ي�شير  كيف  خالله  من  يبين 
اأ�شعار العرب وي�شمع الأخبار ويعرف المعاني وتدور  قري�ص ال�شعر فحال حتى يروي 
في م�شامعه الألفاظ، واأول ذلك اأن يعلم العرو�ص ليك�ن ميزانا له على ق�له، والنح� 
معرفة  على  بذلك  لي�شتعين  النا�ص  واأيام  والن�شب  اإعرابه،  وليقيم  ل�شانه  به  لي�شلح 
�شناعة  في  العمدة  القيرواني،  ر�شيق  ابن  ذم«.  اأو  بمدح  وذكرها  والمثالب  المناقب 
القاهرة  حجازي،  مطبعة  الحميد،  عبد  الدين  محيي  تحقيق:  ونقده،  واآداب��ه  ال�شعر 

       .1934

الجمحي،دار  ال�شعراء، لمحمد بن �شالم  �شاكر، تقديم كتاب طبقات فح�ل  )13( محم�د 
المدني بجدة، )ب-ت(، �ص: 12.    

)14( د. اأمجد الطرابل�شي، نظرة تاريخية في حركة التاأليف عند العرب في اللغة والأدب، 
دار قرطبة للطباعة والن�شر، الدار البي�شاء، 1986، �ص: 177.

)15( ابن النديم، الفهر�شت، المكتبة التجارية، م�شر 1348.   
القرن  اإلى  الع�شر الجاهلي  العرب من  الأدبي عند  النقد  تاريخ  اإبراهيم،  اأحمد  )16( طه 

الرابع الهجري، دار الحكمة، بيروت، )ب-ت(، �ص: 82.
والن�شر،  للطبع  م�شر  نه�شة  دار  ال��ع��رب،  عند  المنهجي  النقد  م��ن��دور،  محمد   )17(

القاهرة،)ب-ت(، �ص: 13.  
)18( محمد بن �شالم الجمحي، طبقات فح�ل ال�شعراء، ج: 1 �ص: 215.

)19( الم�شدرنف�شه، �ص: 233.
)20( الم�شدرنف�شه،�ص: 259.

)21( الم�شدرنف�شه، ج: 1، �ص: 25.
)22( الم�شدرنف�شه، �ص: 46.
)23( الم�شدرنف�شه، �ص: 48.

)24( المرجع نف�شه، �ص: 255-244.
)25( المرجع نف�شه، �ص: 8.

)26( المرجع نف�شه، �ص: 26.
)27( المرجع نف�شه.
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فهناك  النب�ية  ال�شيرة  مجال  في  اأما  الأدب،  مجال  في  الم�ؤلفات  عن  هنا  نتحدث   )28(
اإ�شارات �شابقة اإلى الم��ش�ع، لعل اأهمها ما اأورده ابن ه�شام في �شيرته )ت�في �شنة 
231ه�(، التي تعقب فيها العمل الذي اأنجزه ابن اإ�شحاق. من بين ما ذكره، في ما له 
العلم  اأهل  اأحدا من  اأر  اإ�شحاق( لم  ابن  »واأ�شعارا ذكرها )يعني  عالقة بم��ش�عنا: 
بال�شعر يعرفها، واأ�شياء بع�شها ي�شنع الحديث به«. انظر: ابن ه�شام، ال�شيرة النب�ية، 
تحقيق: م�شطفى ال�شقا واآخرين، ط: م�شطفى البابي الحلبي، 1936م، ج: 1، �ص: 4.  
)29( نذكر منهم على �شبيل المثال ل الح�شر م�شطفى �شادق الرافعي، في الباب الثاني من 
كتابه: تاريخ اآداب العرب. هذا الباب بعن�ان: »الرواية والرواة« )دار الكتاب العربي، 
269 وما بعدها(. وكذا طه ح�شين في كتابه: في  1، �ص:  1974، ج:  لبنان،  بيروت، 

الأدب الجاهلي، دار المعارف، )ب- ت(. 
)30( يرى الدكت�ر محمد نجيب البهبيتي اأن ابن �شالم كان ب�شريا، فه� يعادي الك�فيين 
الذين كان�ا يناف�ش�نهم في رواية ال�شعر. لقد كان الك�في�ن اأغنياء في الرواية؛ بحكم 
وق�ع مكتبة المناذرة بينهم، وقد لجاأ الب�شري�ن اإلى محاولة اإ�شعاف نق�ل خ�ش�مهم، 
عن طريق ا�شطناع المنطق والقيا�ص وال�شتدلل. وكان طبيعيا اأن يجري ابن �شالم 
على المنهج الذي جرت عليه جماعته في اأخذ ال�شعر القديم، والقت�شار على قب�ل 
ما وجد منه بين اأيدي الب�شريين. انظر: نجيب محمد البهبيتي، المدخل اإلى درا�شة 

التاريخ والأدب العربيين، دار الثقافة، البي�شاء، 1985، �ص: 126-125.  
)31( ابن �شالم الجمحي، طبقات فح�ل ال�شعراء، ج: 1، �ص: 5.

)32( الم�شدر نف�شه، �ص: 60.
)33( الم�شدر نف�شه، �ص: 47-46.

)34( الم�شدر نف�شه، �ص: 50.
لبنان  بيروت  الثقافة  دار  �شاكر،  محمد  تحقيق:اأحمد  وال�شعراء،  ال�شعر  قتيبة،  ابن   )35(

)بدون �شنة الطبع(. ج: 1، �ص: 7.
)36( الم�شدر نف�شه، �ص : 7.

)37( الم�شدر نف�شه، �ص: 53.
)38( الم�شدر نف�شه. 

)39( الم�ص در نف�شه، �ص: 53.
)40( الم�شدر نف�شه.

)41( نف�شه، �ص: 381.
)42( الم�شدر نف�شه.
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)43( الم�شدر نف�شه.
)44( الم�شدر نف�شه، �ص: 382.

)45( الم�شدر نف�شه.
)46( الم�شدرنف�شه، �ص: 383.
)47( الم�شدرنف�شه، �ص: 157.

)48( الم�شدرنف�شه، �ص: 64.

)49( الم�شدرنف�شه، �ص: 81.
)50( الم�شدرنف�شه، �ص: 108.
)51( الم�شدرنف�شه، �ص: 117.

)52( الم�شدرنف�شه.
)53( الم�شدرنف�شه، ج: 1، �ص: 21.

)54( الم�شدرنف�شه، �ص: 20.
)55( الم�شدرنف�شه، ج: 2، �ص: 683-682.

)56( الم�شدرنف�شه، �ص: 150.
)57( الم�شدرنف�شه، �ص:  154.

)58( الم�شدر نف�شه، �ص: 31-26.
)59( نف�شه، �ص: 20.
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ُنـــزه القلــوب

نحو قراءة بالغية لنرث اجلاحظ

�سعيد العوادي)*(

تقديم ت�أطيري:
يمتاز الباحث محمد م�صبال ب�صوته البالغي الخا�ص �صمن الأ�صوات 
القليلة للبالغة العربية المعا�صرة. ويتجلى هذا المتياز في �صدوره عن 
اأ�صئلة عميقة، كانت �صببا مبا�صرا في انتظام م�صروعه البالغي انتظاما 
على  واأ�صرف  كتابا،  ع�صر  اأحد  اأنتج  الكمية،  الناحية  فمن  ونوعيا  كميا 
في  المقالت  من  لمجموعة  ن�صره  اإلى  بالإ�صافة  م�صتركة،  كتب  اأربعة 
كتاباته  ظلت  النوعية،  الناحية  ومن  وعربية.  وطنية  ر�صينة  مجالت 
المدر�صية  البالغة  من  النتقال  �صرورة  على  عنايتها  مركزة  البالغية 
ال�صيقة اإلى بالغة اأدبية رحبة تتجاوز منهج ا�صتقدام ال�صواهد الن�صية 
جديدا  بالغيا  م�صلكا  وتتغيا  �صلفا،  المعّدة  البالغية  الخطاطات  لتمالأ 
يعيد ربط ال�صالت بالنقد الأدبي بهدف اإنتاج معرفة مثمرةبالن�صو�ص، 
وقد  المخ�صو�صة.  بالغتها  في  المتحكم  الأجنا�صي  البعد  ت�صتح�صر 
عالج  محمد م�صبال هذا المنزع البالغي في م�صروع تداخلت فيه ثالثة 
وخط  النثرية،  الن�صو�ص  على  ال�صتغال  خط  وهي:  متعامدة.  خطوط 

)*( كلية اللغة العربية - جامعة القرويين.
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على  والإ���ص��راف  التاأطير  وخ��ط   البالغية،  الآخ��ر  لن�صو�ص  الترجمة 
البحوث البالغية الأكاديمية  الجماعية.

مبرزة  الأول،  الخط  على  ال�صوء  ت�صليط  المقالة  هذه  و�صتحاول 
لنثر  نوعية  بالغية  ق��راءة  اأج��ل  من  م�صبال  محمد  بذله  ال��ذي  الجهد 
الجاحظ )255ه�( الذي لم�ص فيه ابن دريد )321ه�( »ُنزه القلوب«)1(. 
فماهي النزه الجاحظية التي تجول فيها الباحث محمد م�صبال؟ وماهي 
الذخيرة البالغية التي رافقته في هذا التجوال ال�صائق وال�صائك في الآن 

نف�صه؟

1 - من بالغة ال�شعر اإلى بالغة النثر:
يلحظ الدار�ص للم�صروع البالغي لمحمد م�صبال انتقاله الواعي من 
درا�صة بالغة ال�صعر اإلى بالغة النثر؛ اإذ لم يكن هذا النتقال ت�صحيحا 
وطرح  والختبار  للتاأمل  اأ�صا�صية  لحظة  كان   ما  بقدر  مرتبكة،  لبداية 

الأ�صئلة البالغية والح�صارية.
بامتياز،  �صعر  بالغة  هي  العربية  بالغتنا  اأن  الباحث  اأدرك  لقد 
واأن التناول البالغي لالأجنا�ص والأنواع الأخرى كان يهتدي بالمقومات 

الأ�صلوبية والجمالية التي ك�صفت عنها تلك البالغة ال�صعرية.
وبذلك، كان لزاما عليه اأن ي�صبط الأ�صول الكبرى التي تقوم عليها 
بالغتنا العربية، ممتثال لدعوة الأ�صتاذ اأمين الخولي »بداية التجديد قتل 
القديم فهما«، فجاء كتابه: »البالغة والأ�صول: درا�صة في اأ�ص�ص التفكير 
البالغي العربي - نموذج ابن جني-«)2( الذي هو، في الأ�صل، اأطروحة 
لنيل الدكتوراه، وتطوير لر�صالة الماج�صتير التي تناولت مو�صوع »نظرية 

ابن جني في لغة ال�صعر«.
نموذج  خالل  من  العربي  البالغي  التفكير  اأ�ص�ص  درا�صة  تكن  لم 
�صربا  كانت  واإنما  فهما«،  المعروف  القديم  »قتل  من  �صربا  جني  ابن 
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ابن  اأن  الأذه��ان  في  تقرر  فقد  فهما«.  المعروف  القديم غير  »قتل  من 
الجانب  اإلى  ُيلتفت  اأن  دون  اللغة،  في  »نظرية«  �صاحب  )392ه�(  جني 
البالغي عنده، كما هو حال هذه الدرا�صة التي اأبرزت القيمة البالغية 

لهذا العالم الجليل.
تر�صخت جذور الدر�ص البالغي العربي في اأر�ص النحو التي ات�صع 
مداها لدرا�صة مجمل  الخ�صائ�ص البنائية للغة العربية، و)هكذا كان 
لنظر ابن جني في جملة من المقومات ال�صوتية وال�صرفية والتركيبية، 
اأن اأف�صى به اإلى الك�صف عما تحمله من اإمكانات اأ�صلوبية تمثل خ�صائ�ص 
هذه اللغة في التعبير البالغي والجمالي. وبناء عليه لم يكن ما انتهت 
الخ�صائ�ص  في  للتفكير  امتداد  �صوى  مقومات  من  ال�صعر  بالغة  اإليه 

الجمالية للغة العربية()3(.
لم ُيغيب ابن جني لغة ال�صعر؛ وهو المفتون ب�صعر المتنبي وال�صارح 
له. اإذ ح�صرت اللغة ال�صعرية بجانب اللغة التوا�صلية في متن ال�صتغال. 
التفكير  من  ج�زءا  ال�صعركان  مقوم�ات  في  الن�ظر  )اإن  م�صبال:  يقول 
العام في الخ�صائ�ص الجمالية للعربية، ولم ي�صتقل بنف�صه حتى يمنحنا 
الحديثة.  الأدب  نظرية  تفتر�صه  الذي  الدقيق  بالمفهوم  �صعرية  بالغة 
ومع ذلك فاإن ابن جني كان واعيا بخ�صو�صية. ومن هنا ارتباط تفكيره 

البالغي بهذا الجن�ص التعبيري()4(.
وهكذا، فقد ا�صتخل�ص الباحث من كتب ابن جني جملة من ال�صمات 
وال�صيغ الوا�صفة لجمالية جن�ص ال�صعر في تعالقاتها مع مفهومي �صجاعة 

العربية والتطوع.
اأخرى  زاوية  ال�صعر«)5(  تحليل  في  بالغية  »مقولت  كتاب  ويتناول 
اإلى المزاوجة بين التفكير  تنتقل بالباحث، داخل دائرة بالغة ال�صعر، 
البالغي النظري والممار�صة الن�صية التطبيقية. اإذ ناق�ص مجموعة من 
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البالغيين والنقاد كعبدالقاهر الجرجاني)6( ومحمد العمري)7( ومحمد 
الولي)8(  ور�صيد يحياوي)9( وهنري�ص بليث)10(، بينما وظف مفهومين 
بالغيين في تحليل بع�ص الن�صو�ص ال�صعرية القديمة والحداثية. وهما 
مفهوم اللتفات في ق�صيدة المدح عند اأبي تمام، وفي ق�صيدتي »الطيور« 
و»الخيول« في ديوان »اأوراق الغرفة 8« لأمل دنقل، ومفهوم ال�صورة في 

ديوان »ن�صيد البجع« لمحمد بنطلحة.
ت�صكلت اأ�صول التفكير في بالغة النثر في الكتابين ال�صابقين، على 
الرغم من اإخال�صهما لبالغة ال�صعر. وهذا ما نلحظه في ح�صور مقيا�ص 
والمحدثين،  القدامى  للبالغيين  الباحث  مناق�صات  في  والجن�ص  النوع 
ف�صال عن تخ�صي�صه لوقفات يتدار�ص فيها بالغة النثر م�صرحا تارة 
في »مقولت بالغية« في المبحث المو�صوم ب� »مقولة «النوع« وموقع النثر 
نا في »البالغة والأ�صول« في تاأ�صيل نظري  في البالغة الحديثة«، وم�صمِّ

�صماه »البالغة وجن�ص ال�صعر« تارة اأخرى.
ين�صب  بالغي  م�صروع  بناء  محاولة  اإل��ى  م�صبال  محمد  ينتقل 
بالغتنا  ان�صغال  لح��ظ  بعدما  القديم،  العربي  النثر  على  اهتمامه 
العربية بجن�ص ال�صعر؛ هذا الجن�ص الذي مار�ص غوايته على البالغيين 
في  خرجوا  ثم  الغواية.  تلك  موؤثرات  لك�صف  �صوبه  فاندفعوا  والنقاد، 
الم�صطلحات  من  وا�صعة  �صبكة  اإلى  تحولت  جمالية  بك�صوفات  ك�صفهم 

والمفهومات.
واإذا ما رام اأحدهم درا�صة النثر، فهو ل يبحث فيه اإل انطالقا مما 
لل�صعر  و�صفنا  »اإن  م�صبال مو�صحا:  يقول  ال�صعر.  ر�صخته بالغة جن�ص 
البالغة  اأ�صول  �صياغة  في  ح�صورا  الأكثر  الأدب��ي  الجن�ص  ي�صكل  باأنه 
ولكنه  الأخ��رى،  الخطاب  اأجنا�ص  ح�صور  ينفي  ل  ومفهوماتها،  العربية 
ح�صور يتم بوا�صطة الأ�صلوب ال�صعري الذي امتد اإلى اأجنا�ص النثر ولم 
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ينح�صر في الق�صيدة()11(. وحتى مجال المفا�صلة بين ال�صعر والنثر 
الذي تقوى في نقدنا القديم لم ي�صمح بتبلور مقايي�ص بالغية نثرية، اإذ 
انح�صر في �صياق التفا�صل الثقافي والح�صاري، دون اأن يعمق النقا�ص في 
المقارنة الن�صية بين الجن�صين، واأما الذين �صارعوا اإلى تقديم كتابات 
حول النثر، باإيعاز من المكانة الجتماعية والثقافية التي اأ�صبح يحظى 
بها الكاتب، فلم تتجاوز في اأح�صن الأحوال دوائر الت�صنيف والتق�صيم 

وقواعد الكتابة كما عبر عنها ابن وهب والكالعي والقلق�صندي...
ويرى الباحث اأن درا�صة بالغة القراآن الكريم ظلت وفية لما اأنتجته 
ال�صعري  اأن )اعتماد الن�ص  ال�صعر من م�صطلحات متنوعة كما  بالغة 
الجاهلي حجة لإثبات اأن القراآن الكريم ل يختلف في �صياغته التعبيرية 
في  كان  مما  اأكثر  التلقي  اأفق  ير�صي  نهجا  كان  العرب،  عما عهد عند 
اإلى  الحتكام  اإن  بل  القراآني.  الن�ص  لخ�صائ�ص  دقيقا  تق�صيا  الواقع 
�صلطة  يوؤكد  اإنما  القراآني،  الن�ص  اأ�صلوب  عن  للدفاع  ال�صعري  الن�ص 
الن�ص ال�صعري وتمكنه من ذهنية المتلقي، ويوؤكد في الوقت نف�صه اأ�صلية 
هذا الن�ص ومعياريته )...( اإنها قراءة �صاءت الدفاع عن اأ�صلوب القراآن 
المتلقي  لذوق  اإ�صباعا  كانت  وبذلك  ال�صعر،  اأ�صلوب  تمجيد  في  فوقعت 

وا�صتجابة لمعاييره الجمالية()12(.
واإذا كان هذا الإجراء هو الطاغي على بالغة القراآن الكريم، فاإن 
الإعجاز  وعلماء  المف�صرون  تعاورها  التي  الإ�صارات  من  مجموعة  ثمة 
اأ�صلوبية  عادات  الغالب  في  وهي  القراآن«  »ع��ادات  ب�  عليها  وا�صطلحوا 
تبتعد عن م�صطلحات بالغة ال�صعر، لتنتظم في حقل ال�صمات الأ�صلوبية 
مخ�صو�صة  قراآنية  بالغة  لبناء  مقدمة  تكون  اأن  يمكن  والتي  القراآنية 

ومتميزة عن بالغة ال�صعر.
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بالغة  مقايي�ص  النثر من خالل  قراءة  �صاهمت  فقد  ت�صوري  وفي 
جن�ص  في  ذوبانه  عن  ف�صال  النثر،  جن�ص  تطور  عجلة  بطء  في  ال�صعر 
كنف  في  عا�صت  التي  ل��الأذواق  موافقا  »م�صعرنا«  نثرا  اأنتج  مما  ال�صعر 
ال�صعر كما حّد من ت�صكل الأنواع النثرية ال�صافية، بل دفع اإلى تداخلها 
يمكن  كما  النوع،  اإط��ار  في  درا�صتها  من  �صي�صعب  ما  وهو  وت�صابكها؛ 

ا�صت�صعار ذلك في م�صروع بالغة النثر عند محمد م�صبال. 
وبالنظر اإلى حالة الفراغ في درا�صة بالغة النثر عند القدماء، فقد 
اأطلق محمد م�صبال �صرخة مدوية في وجه النقد العربي الحديث. يقول 
فيما  تاأمل  لحظة  النقدي  تراثنا  من  نجعل  كي  الوقت  حان  )قد  فيها: 
ينبغي �صنعه من اأجل تطوير الحقل النقدي العربي من غير الجهة التي 
�صعى اإليها معظم نقادنا في ال�صنوات الع�صرين الأخيرة()13(. كما و�صع 
اأمام امتحان حقيقي عبر عنه بال�صوؤال الآتي:  الناقد العربي المعا�صر 
)ما ال�صبيل اإلى تحليل اأنواع نثرية ل ت�صعف المعايير الموروثة في اإدراك 

طبيعتها؟()14(.
يعرف محمد م�صبال »اأ�صرار النقد« العربي المعا�صر، ويعلم طابع 
الت�صرع وال�صتيراد من الغرب الذي يطبع م�صاحة كبيرة من ممار�صاتنا 
واأهملوا  ال�صردي  بالنثر  العرب  الدار�صون  اإذ اهتم  المعا�صرة،  النقدية 
النثر الفني غير ال�صردي باإيعاز من الغرب. ف�صارع اإلى التنبيه على عدم 
)ال�صت�صالم ل�صلطان الإغراء والنتائج الباهرة()15(  التي انتهت اإليها 
جهود ال�صكالنيين والبنيويين والأ�صلوبيين في تحليل الن�صو�ص النثرية، 
م�صيرا اإلى �صرورة مراعاة مبداأ الخ�صو�صية الإبداعية العربية. يقول: 
النثري،  الأدبية في تراثنا  األوان من ال�صياغة  الإح�صا�ص بوجود  )يظل 
اأننا  ل ي�صعف في تحليلها النتفاع المبا�صر بهذه النتائج قائما، خا�صة 
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بعد فترة من التجريب النقدي القائم على النقل والتقليد لم نقتنع بما 
ح�صلناه في نقد ال�صعر()16(.

ل يعني الكالم ال�صابق اأن محمد م�صبال ي�صع قطيعة م�صاعفة مع 
الغربي  القديم من جهة، والخطاب البالغي والنقدي  التراث البالغي 
ا�صتجالب  في  والحيطة  الحذر  اأخذ  اإلى  يدعو  بل هو  اأخ��رى.  من جهة 

الآراء والنظريات.
واأ�صفر تفاعله مع البالغة القديمة والحديثة في ال�صياقين العربي 
البالغة  عن  تتعالى  اأدبية«  »بالغة  �صماه  لما  الطمئنان  اإل��ى  والغربي 
النظرية المدر�صية، لتت�صل باأجنا�ص الن�صو�ص واأنواعها باحثة في القيم 
ويعرفهام�صبال  ووظائفها.  بنياتها  بها  تطفح  التي  والإن�صانية  البالغية 
اأن يكون مجموعة  الأدبية« ل يعدو  »البالغة  ب�  بالقول: )اإن ما و�صفناه 
جمالية  بيان  في  القارئ  تر�صد  اأن  يمكن  التي  والأ���ص��ول  المبادئ  من 
الإن�صانية والإيديولوجية. فالبالغة لي�صت  النوعية وقيمه  الن�ص الأدبي 
قوانين كلية مجردة فقط، بل هي اأي�صا مبادئ مخ�صو�صة م�صتقاة من 
يكون  به  وتف�صير ما  اأنها ل تنح�صر في و�صف  والأن��واع، كما  الأجنا�ص 
الن�ص جميال، ولكنها تتجاوزه اإلى تف�صير ما به يكون الن�ص موؤثرا في 
المتلقي؛ اأي اإن البالغة الأدبية تزاوج في درا�صتها بين النظر في بنية 
عن  الأدب��ي  الن�ص  دار���ص  يت�صاءل  وظائفه.  في  والنظر  الأدب��ي  الن�ص 

ان�صجامه وعن تاأثيره معا()17(.
مرافقة  تظل  والمنهجية  المعرفية  المبادئ  ه��ذه  اأن  والمالحظ 
الأكاديمي،  وعيه  في  تجذرها  على  دالة  درا�صاته،  مختلف  في  للباحث 
القارئ  تذكر  اأن  �صاأنها  من  التي  البيداغوجية  م�صوغاتها  عن  ف�صال 
الذي يتجه فيه م�صروعه  الم�صار  الباحث لفهم  في كل مرة بمرجعيات 

البالغي.
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بها  ين�صغل  التي  الق�صايا  من  جملة  الباحث  م�صروع  في  وتت�صابك 
ذهنه البالغي والنقدي، فيعيد الإ�صارة اإليها على مدار محطات م�صروعه 
وفي �صل�صلة كتبه المتتابعة. ومن ذلك اأن معالجته للجن�ص اأوالنوع الواحد 
عند الجاحظ اإنما يحيله اإلى اإ�صكالت كبرى )كاإ�صكال و�صف الأجنا�ص 
واإ�صكال  وتاأويلها،  الن�صو�ص  قراءة  واإ�صكال  القديمة،  ال�صردية  الأدبية 
عالقة الأدب القديم بالأدب الحديث، واإ�صكال مفهوم البالغة في �صالته 
مفهومي  بين  اليوم  �صائد  تعار�ص  من  يثيره  وما  الأدبي  وال�صرد  بالأدب 
في  والمعا�صرة«  »الأ�صالة  بق�صية  يربطه  اأي  وال�صرد()18(؛  الحجاج 
نثري متنوع وخ�صب  بتراث  فلي�ص )الهتمام  الوا�صع،  الح�صاري  بعدها 
اإل وجها لإ�صكال ثقافي يتج�صد في موقفنا من التراث والحداثة وموقفنا 
م�صكالت  تعرف  في  الم�صاهمة  لأن  والإبداع()19(؛  التجديد  ق�صية  من 
بالتوقف  الكتفاء  يريد  )ل  بعيد  مطمح  هو  القديمة  العربية  الأجنا�ص 
اأوثق �صلة بو�صع  اآفاقا  عند هذه الغاية العلمية التاريخية، بل ي�صت�صرف 

الإن�صان العربي المعا�صر وباإجاباته الأدبية والجمالية()20(.
وبالن�صبة اإلى الت�صمية البالغية الموؤطرة للم�صار البالغي للباحث، 
فاإنني اأ�صتح�صن اأن ي�صتبدل محمد م�صبال ت�صمية »بالغة النوع« ب�»بالغة 
التي  الجمالية  ال��دللت  في  انح�صار  من  »اأدبية«  لفظة  في  لما  اأدبية« 
تحيل اإلى مفهوم »الأدبية«، كما ت�صكل مع البنيويين والأ�صلوبيين. ولربما 
ر�صائل  فيه  در���ص  ال��ذي  الأخير  كتابه  في  بذلك  م�صبال  محمد  اأح�ص 
النوعية«  »البالغة  م�صطلح  م�صغال  حجاجية،  بالغية  درا�صة  الجاحظ 

بدل »البالغة الأدبية«.
اإلى  ان�صرف محمد م�صبال  النثري،  النوع  تجلية بالغة  اأجل  ومن 
درا�صة الأدب الجاحظي درا�صة متعمقة جعلته متخ�ص�صا في بالغة نثر 
الجاحظ. وباختياره للجاحظ و�صع اليد على اأح�صن مثال للنثر العربي.؛ 
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فهو مدر�صة نثرية قائمة بذاتها حافلة باأنواع النثر. لذلك حاز كل عبارات 
التقدير والتميز من القدماء حين لم�صوا في نثره قوة ت�صويرية وتعبيرية 
ُيقال:  )كان  فيه:  يقول  )429ه�(  الثعالبي  من�صور  اأبو  وهاهو  متفردة. 
اأدبه،  في  والخليل  علمه،  في  حنيفة  اأبو  ُي�صبقوا:  ولم  ُيلحقوا  لم  اأربعة 
والجاحظ في تاأليفه، واأبو تمام في �صعره()21(. وتهور اأحد الأندل�صيين 
نعيمها()22(.  عن  عو�صا  الجاحظ  بكتب  الجنة  في  ر�صيت  )قد  فقال: 
كما قال فيه محمد م�صبال: )يخفي الحوار مع الجاحظ حوارا �صامتا 
مع اأدباء ع�صرنا هذا()23(، موؤكدا الطابع الح�صاري الذي تثيره العودة 
ي�صيف:  كما  الجاحظ.  �صخ�صية  مثل  موؤثرة  �صخ�صية  اإلى  المتجددة 
)كان الجاحظ موؤ�ص�صا لبالغة النثر في الأدب العربي؛ بالغة �صارعت 
ال�صعر وثقافته، م�صتجيبة للتحولت الح�صارية والثقافية التي حدثت في 
ع�صره()24(. والواقع اأنَّ الجاحظ قد اأ�صاف تاأ�صي�صا اآخر هو تو�صيفه 
البالغي لجماليات النثر، فكانت بالغة النثر عنده ذات وجهين: اأحدهما 
ن�صي، والآخر قرائي. كما كان نثر الجاحظ بابًا مفتوحا لإن�صاج القراءة 
�صّكل  الحقيقة  )في  حواراته:  اأحد  في  م�صبال  محمد  يقول  البالغية. 
التوا�صل  مكنني  فقد  البالغية؛  لأفكاري  حقيقيا  اختبارا  الجاحظ  نثر 
الم�صتمر مع هذا النثر من �صقل ت�صوري للتحليل البالغي وتطويره)25(.
للجاحظ  الكبير  الف�صل  ي��درك  م�صبال  لم�صروع  فالقارئ  وفعال، 
عليه، حينما يدفعه اإلى تطوير اأدواته البالغية وم�صادراته النظرية كلما 

تحول من نوع نثري اإلى اآخر، كما �صيت�صح فيما �صياأتي.
1 - نزهة الن�درة وبالغة ال�شم�ت:

خ�ص�ص محمد م�صبال لدرا�صة نوع النادرة في نثر الجاحظ كتيبا 
على  تدل  كما  النفع  عظيم  الحجم  �صغير  وهو  النادرة«؛  »بالغة  �صماه 

ذلك طبعاته الثالث )1997-2001-2006( قبل قراءته.
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تعرفها  التي  بالأزمة  التذكير  الكتاب  هذا  في  م�صبال  محمد  يعيد 
بالغة النثر كما يقترح حلول ممكنة لهذه الأزمة، على نحو ما اأثاره في 
مفتتح مقالته حول »�صمة الت�صمين التهكمي في ر�صالة التربيع والتدوير«.
اأما الأهداف التي يروم تحقيقها في »بالغة النادرة«)25(، في�صتجمعها 

في اأمرين:
العربي في �صبط  النقدي والبالغي  الموروث  1 - محاولة ال�صتفادة من 
�صمات النادرة، بيد اأن عدم ان�صغال القدماء ببالغة النثر عموما جعل 

)البحث �صاقا ليعد باإ�صافات جديدة اإلى ما اأقره الجاحظ()26(.
2 - التعويل على الدرا�صة التحليلية لنوادر الجاحظ من اأجل تجلية ال�صمات 
نة فيها، خ�صو�صا اأن الدرا�صتين الوحيدتين حول  الأ�صلوبية المت�صمَّ
البخل في  نوادرالجاحظ، مع فدوى مالطي دوجال�ص في »بنائيات 
بخيل  »�صورة  في  اإمبيريك  بن  محمد  بن  واأحمد  الجاحظ«  ن��وادر 
الجاحظ الفنية من خالل خ�صائ�ص الأ�صلوب في كتاب الجاحظ«، 

لم ت�صيفا اأي جديد في ك�صف بالغة النادرة الجاحظية.
للدرا�صات  والنوعية  الكمية  العقبات  توقفها  ل  جريئة  اأهداف  هي 
ال�صابقة القديمة اأو الحديثة؛ ولعل من اأبرز هذه العقبات، بالإ�صافة اإلى 
اأو الت�صمية؛ فالجاحظ ي�صمي هذا  اآنفا،عقبة ت�صتت الم�صطلح  ما ُذكر 
النوع النثري نوادر وملحا وطرفا واأقا�صي�ص واأحاديث. غير اأن الباحث 
بتلك  نوعية  ف��روق  وج��ود  افترا�ص  )اإن  بقوله:  العقبة  ه��ذه  من  يهون 
قيمة  من  يقلل  األ  ينبغي  حكيه؛  على  الجاحظ  اأطلقها  التي  الت�صميات 
افترا�صنا ب�صرورة اإدراجها في اإطار موحد هو النادرة؛ الت�صمية الأكثر 

�صيوعا والأقوى تمثيال لهوية حكايات الجاحظ الطريفة()27(.
بو�صاطة  الجاحظ  لنوادر  النوعية  الخ�صو�صيات  الباحث  يقراأ  ل 
المعايير البالغية التقليدية كما و�صلتنا عن ال�صكاكي ومدر�صته، واإنما 
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ي�صتثمر بالغة ال�صمات التي تقرب البالغة من حقل  النقد، ويق�صد بها 
التي ل تملك قاعدة �صابقة، بل ت�صتمد وجوهها من  التعبيرية  )ال�صيغ 
من  غيرها  ومن  اإليهما  تنتمي  اللذين  الأدبيين  والجن�ص  الن�ص  طبيعة 

الم�صادر في الطبيعة والحياة والفن()28(.
اأن محمد م�صبال لم يخ�ص�ص مبحثا يعرف فيه  وعلى الرغم من 
يلتب�ص  ل  حتى  مثال،  كالخبر  اأخ��رى  نثرية  اأن��واع  عن  ويميزها  النادرة 
هذا التداخل على القارئ. فاإنه قد ا�صتخل�ص مجموعة من الخ�صائ�ص 
المميزة للنادرة عند كل من الجاحظ والتوحيدي )421ه�( في عن�صر 
من  ا�صتخل�ص  اإذ  النادرة«؛  »ح��رارة  �صماه  »ال�صحك  �صمة  عن  متفرع 
الجاحظ �صمات: )�صورة اللغة والطاقة الإيحائية ل�صم ال�صخ�ص الذي 
ت�صند له النادرة، و�صمات نوادر البخل التي اختزلها في الحجة والحيلة 
هي:  اإ�صافية  �صمات  التوحيدي  من  ا�صتخل�ص  كما  والتعجيب()29(، 
الوقت  وتوخي  المنا�صب  الراوي  واختيار  المتن  وق�صر  المقطع  )ح�صن 

واإ�صابة المو�صع اأي مراعاة المقام()30(.
ترتب عن قراءة نوادر الجاحظ من خالل بالغة ال�صمات ف�صالن: 
بخيل  »�صور  بعنوان  والثاني  الجاحظ«،  حكي  »�صمات  بعنوان  الأول 
الف�صل  في  كبرى  �صمات  ي�صتخرج خم�ص  اأن  الباحث  الجاحظ«؛ حاول 

الأول ، وهي:
1 - �صمة العري: تتعلق بطبيعة اللغة العارية عن اأ�صاليب البديع.

2 - �صمة الت�صوير: ترتبط بالإيهام بالواقعية مع التما�صها للتخييل.
3 - �صمة الطرافة: تت�صل بالت�صكيل الفني الطريف الم�صنود بالحتجاج 

والحيل.
4 - �صمة التعجيب: تقوم على ا�صتعمال الأ�صياء بطريقة تحويلية غريبة.

5 - �صمة ال�صحك: تتاأ�ص�ص على الهزل اأو ال�صخرية.



تُزَه القلوب - نحو قراءة بالغية لنثر اجلاحظ

20
15

بر 
تم

سب
 - 

هـ
14

36
ة 

عد
لق

و ا
، ذ

 4
1 

دد
لع

ا

66

جـــــذور

كما جّلى محمد م�صبال �صورة بخيل الجاحظ في الف�صل الموالي، 
حددها في �صت �صمات، وهي:

1 - �صمة القلق الم�صلي: يتفاعل فيها قلق البخيل من الوقوع في الكرم، 
وقلقه من اإظهار البخل.

2 - �صمة ال�صح الموؤذي: يتجاوز ال�صح ذات البخيل اإلى اإيذاء الآخرين 
من حوله.

لتفادي  القا�صية  الحيل  كل  البخيل  يوظف  القا�صي:  التغافل  �صمة   -  3
ا�صت�صافة الأ�صدقاء القدامى.

لإلهاء  المطولة  بالمواعظ  البخيل  يحتال  الرقيب:  موعظة  �صمة   -  4
المدعوين عن الأكل.

عندما  متجا�صرة  نهمة  بطريقة  البخيل  ياأكل  ال�صر�صة:  الج�صارة   -  5
يدعى اإلى ماأدبة.

6 - ُحمى الغيظ: ي�صاب البخيل بغيظ بالغ عندما يفاجئه طفيلي يهدم 
ما خطط له في الأكل.

2 - نزهة الخبر وبالغة الإمت�ع والإقن�ع:
ينه�ص كتاب »البالغة وال�صرد: جدل الت�صوير والحجاج في اأخبار 
قرائية  زاوية  خالل  من  الجاحظ  عند  الخبر  مكون  بدرا�صة  الجاحظ« 
اأوالبالغة  جديدة في م�صروع محمد م�صبال، تنتقل من بالغة ال�صمات 

الجمالية اإلى بالغة مت�صافرة تجمع بين بالغتي الإمتاع والإقناع.
اأن �صرد الجاحظ  الكتاب  الباحث بدءا من  فقد تر�صخ في اعتقاد 
ليقوم على مجرد الإمتاع والإثارة الجمالية، ولكنه )اأي�صا اأداة للتوا�صل 
تتغيا الإقناع وتبليغ المعرفة()31(؛ وهو بذلك ي�صترك مع الن�صو�ص ذات 
المق�صد الحجاجي. يقول الباحث: )اإن الن�ص ال�صردي عند الجاحظ 
نمط بالغي حجاجي يلتقي مع ن�صو�ص حجاجية �صريحة مثل الخطبة 
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والموعظة في توجهها نحو المتلقي لتعديل فكره اأو تحفيزه على الفعل، 
يروي  �صرديا  خطابا  كونه  في  التخييلية  الن�صو�ص  مع  ي�صترك  لكنه 
حكاية متخيلة غير قابلة لالختيار()32(؛ ف�صرد »البخالء« مثال ي�صابك 
اإ�صفاء  اإلى  الت�صوير  تام، يعمد فيه  الت�صوير والحجاج في تكامل  بين 
متعة اآ�صرة على ال�صرد، فيما يجنح الحجاج اإلى )بناء الأخالق وتوجيه 
اأن  واأعتقد  العرب()33(.  ميزت  التي  وال�صخاء  الجود  قيم  نحو  الأفعال 
ح�صور الت�صوير والحجاج في �صرد الجاحظ وغيره من ال�صرود القديمة 
اأعلى  في  الإمتاعي  الت�صوير  فيه  يكون  �ُصلَّمي  �صكل  في  ياأتي  والحديثة 
يغلِّف  اأخ��رى  وبعبارة  ال�صلم؛  اأ�صفل  اإلى  الحجاج  ينحدر  بينما  ال�صلم، 
لأن  ذل��ك،  باطنه.  اإل��ى  الحجاج  �ص  يْندَّ فيما  ال�صردي  الن�ص  الإم��ت��اع 
الحجاج في الن�ص ال�صردي ي�صكل ُبعدا، واأنه في الن�صو�ص الحجاجية 

ال�صريحة ي�صكل مق�صدا كما نبهت على ذلك روث اآمو�صي.
تداخل  �صوء  ف��ي  النثري  الن�ص  ق���راءة  م�صبال  محمد  ع��زا  وق��د 
الت�صوير والحجاج اإلى اأمرين: )الأمر الأول هو ما �صهدته البالغة اليوم 
من اإعادة تحديد لأ�ص�صها وجوهرها؛ فقد ا�صتعادت الأ�صا�ص الحجاجي 
الذي فقدته في ظل �صيطرة الأ�صا�ص الأ�صلوبي على حقلها فترات طويلة 
النثري  اإلى الن�ص  الثاني هو التحول في النظر  من الزمن )...( الأمر 
القديم؛ فقد ن�صاأ وعي نقدي جديد لدى قراء نثر الجاحظ يوجب و�صفه 
وتف�صيره في �صياق بالغة اأنواعه المخ�صو�صة()34(. اإذ انفتحت القراءة 
البالغية عند محمد م�صبال على واجهتين حديثتين: واجهة غربية اأعادت 
للبالغة اأ�صولها التداولية الحجاجية وقادت الباحث اإلى �صبط المقا�صد 
ال�صردية لنثر الجاحظ في: بناء الأخالق المجتمعية، والو�صل اإلى الإيمان 
وتثقيف  والحيوان،  الإن�صان  بين  والتمييز  العقلية،  المعرفة  طريق  عن 
اإلى  اأمين الخولي الذي دعا  اإلى  القارئ. وواجهة عربية تمتد بجذورها 
بالغة رحبة، ت�صل اإلى طه ح�صين في ا�صتثماره لمفهوم الت�صوير، اإبان 
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اإ�صارته اإلى قيام اأ�صلوبية »البخالء« على )الت�صوير الدقيق الذي ليقا�ص 
طه  عند  الت�صوير  مفهوم  التبا�ص  من  الرغم  وعلى  ت�صوير()35(.  اإليه 
ح�صين بالمناهج التقليدية وعدم ان�صباطه لإطار نظري متما�صك اإل اأن 
محمد م�صبال لم�ص فيه اإغناء لبالغة النثر الجاحظي الذي )يدراأ عنها 
ما تعر�صت له من تهوين ب�صبب ابتعادها عن معيار ال�صعر()36(، ثم عمل 

على �صحن هذا المفهوم بطاقة بالغية تقويه وتمنحه ن�صاطه التحليلي.
يت�صم  �صردي  جن�ص  )الخبر  بقوله:  الخبر  م�صبال  محمد  ف  يعرِّ
تارة بالهزل والفكاهة، وتارة بالغرابة الطبيعية؛ وهو ن�ص واقعي ب�صيط 
اإلى المتلقي بر�صالة تثقيفية وخلقية()37(. يحتاج هذا التعريف  يتوجه 
يدل على  بالتنويع  الخبر  فات�صام  البانية؛  لعنا�صره  تفكيك  اإلى  المركز 
للواقع،  المطابقة الحرفية  واأ�صناف، وواقعيته ل تعني  اأنواع  ت�صكله في 
ولكنها واقعية احتمالية ل تنزع عنها �صفة التخييل، وب�صاطته تحيل اإلى 
الحدث  )تقديم  هو  الخبر  �صارد  يهم  ما  لأن  ال��دال؛  الكمي  الختزال 
والمكان()38(،  بالزمن  ارتباطه  اأو  ال�صخ�صية  في  تاأثيراته  من  مجردا 
بين  المتنوع  الم�صموني  محمولها  في  فتتجلى  التثقيفية  ر�صالته  اأم��ا 

الحكم والأخالق واأفكار.
�صابقا  در�صها  التي  والنادرة  هنا  م�صبال  يدر�صه  الذي  الخبر  بين 
تداخل وتخارج،يجليه الباحث بقوله: )الن�صو�ص التي ن�صنفها في دائرة 
النوادر ت�صترك مع الخبر في المكون ال�صردي، واللغة النثرية العارية عن 
تتميز  ولكنها  الحجاجية،  والوظيفة  الحجم،  والواقعية، وق�صر  البديع، 
عنه بمكون الهزل الذي يظل عن�صرا حا�صما في تحديد نوعها ال�صردي 

المخ�صو�ص()39(.
الجاحظية  المدونة  في  الخبر  من  نمطين  بين  م�صبال  ميز محمد 
تكتفي  واح��د،  �صوؤال  عن  تجيب  اأخبار  فهناك  ال�صوؤال؛  معيار  موظفا 
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اأخبار  وهناك  المتلقي،  تعليم  اأجل  من  المعلومة  بتقديم  عنه  الإجابة 
تجيب عن اأ�صئلة اجتماعية وثقافية وخلقية.

موؤطرا  �صوؤال  ثمة  اأن  فاركا،  كبدي  من  م�صتفيدا  الباحث،  وي��رى 
للنمطين معا، خ�صو�صا عندما يرتبطان بالهزل، ويمكن �صياغته على 
اأنني و�صعت في موقف مماثل  اأت�صرف لو  اأن  النحو الآتي: كيف ينبغي 

لمواقف بخالء الجاحظ و�صخ�صياته الأخرى؟
بيد اأن ربط الهزل بالخبر يف�صي به اإلى الذوبان في النادرة كما نبه 
اإلى ذلك محمد م�صبال في ن�ص �صابق، كما �صيجعل كتاب »البخالء« في 

منطقة جذب بين الخبر والنادرة.
�صامل  ت�صور  عن  اأوالأدب��ي��ة  النظرية  كتاباته  في  الجاحظ  ي�صدر 
وهي  للعالم؛  البيانية«  »الروؤية  ب�  عليه  ال�صطالح  يمكن  والحياة  للكون 
بما  اإيديولوجيا  يبداأ  ال��ذي  والتو�صط  العتدال  مفهوم  اإل��ى  ت��وؤول  روؤي��ة 
في  �صراحة  ويتجلى  المنزلتين«،  بين  »المنزلة  من  المعتزلة  يعتقده 
يتخفى  كما  والتبيين«،  »البيان  في  عنه  يدافع  الذي  البالغي  المنظور 
ر ال�صرد، بقوته التاأثيرية  في بالغة �صرده بمختلف تنويعاته، حيث يجذٍّ
اإلى  ال�صرد  ل  يحوِّ نحو  على  والإيديولوجي  النظري  الت�صور  الإبداعية، 
اأو  البالغي  الخطاب  واإ�صاراته  و�صخ�صياته  بوقائعه  يج�صد  )خطاب 
نظريته التي ثبت الجاحظ اأ�صولها ومفهوماتها في �صائر كتبه()40(؛ فال 
تكتفي البالغة بتقوية التخاطب الفعال، ولكنها تكون اأي�صا )قواعد لبناء 
حياة النا�ص في المجتمع()41(، بما يخلق ترابطا جوهريا بين البالغة 

والحياة.
كما  الجاحظ،  اأخبار  في  ذلك  عن  الك�صف  م�صبال  محمد  ح��اول 
التي  البالغة  اأدواء  تدور حول  فاألفاها  ور�صائله،  نوادره  في  ك�صف عنه 
عبرت عنها ال�صخو�ص بالتزيد والتخاذل والِعيِّ وال�صالطة. يقول الباحث 
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ال�صردية  بال�صياغة  النوادر  اأو  الأخبار  من  جملة  )ا�صطلعت  مو�صحا: 
بين  تناظرا  الجاحظ  اأق��ام  البالغة؛  وعلل  الخطاب  لأدواء  التخييلية 
�صمات  وبين  الخطاب  في  وال�صالطة  والعي  والتخاذل  التزيد  �صمات 
الإن�صان في �صلوكه واأخالقه الجتماعية المنافية لمقيا�ص العتدال الذي 
طالبت به البالغة التي لم تكن جهازا ل�صبط اآليات الخطاب فقط، بل 

كانت اأي�صا جهازا ل�صبط �صلوك الإن�صان وتعامله في الحياة()42(.
3 - نزهة الر�ش�لة وبالغة الإقن�ع:

اإلى  الجاحظ  نثر  في  الر�صالة  بنوع  م�صبال  محمد  ات�صال  يعود 
ف�صول  مجلة  في  مقالة  ن�صر  عندما  الما�صي،  القرن  ت�صعينيات  بداية 
الم�صرية، بعنوان »�صمة الت�صمين التهكمي في ر�صالة التربيع والتدوير: 
ومتوقفا  النثري،  النوع  هذا  قراءة  اإ�صكال  مثيرا  منهجي«)43(،  اقتراح 
عند تحليل ر�صالة »التربيع والتدوير« التي �صخر فيها الجاحظ من اأحمد 
نقدي  اأحدهما  ت�صمينين:  الواقع،  ،في  ا�صتخل�ص  اإذ  عبدالوهاب؛  ابن 
ت�صت�صمره الر�صالة من خالل بعدها »الميتاِخطابي« الذي تومئ فيه اإلى 
اتخذ  اأ�صلوبي  تهكمي  وثانيهما  الجاحظ،  النظرية عند  البيان  مقومات 
�صيغا �صريحة اأو �صبه �صريحة اأو خفية ي�صتثمر فيها متنا�صات ن�صية اأو 

ثقافية في �صياق هزلي باعث على التهكم.
المقالة،  في  الخال�صات  وقيمة  التحليل  اأهمية  من  الرغم  وعلى 
في  ذلك  �صنجد  ما  عك�ص  الحجاجي  التناول  عن  بعيدة  ظلت  اأنها  اإل 
والهوية  الأخ��الق  »خطاب  بعنوان   2015 �صنة  ال�صادر  الباحث  كتاب 
فيه  يجهر  والذي  حجاجية«)44(؛  بالغية  مقاربة  الجاحظ:  ر�صائل  في 
العنوان بمقاربة تتناول الجانب الحجاجي)45( بدل الجانب الجمالي اأو 
ال�صماتي. ويعي م�صبال بهذا الأمر، فيو�صحه في مقدمة كتابه بالقول: 
البعد  لي�صمل  اإلى تو�صيع ت�صوري للبالغة  الكتاب  )لقد �صعيت في هذا 
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ا�صتاأثر  قد  كان  ال��ذي  الجمالي  البعد  جانب  اإل��ى  الحجاجي  التداولي 
باهتمامي في الدرا�صات ال�صابقة )...( وقد تبين لي في ات�صال رابع مع 
اأدب الجاحظ من خالل الكتاب الحا�صر »خطاب الأخالق والهوية في 
ر�صائل الجاحظ: مقاربة بالغية حجاجية« اأن اإ�صقاط البعد الحجاجي 
في اأي مقاربة ن�صية لنثر الجاحظ عامة ور�صائله خا�صة يف�صي بالمحلل 

اإلى الطريق الم�صدود()46(.
عديدة  ر�صائل  مع  والتدوير«  »التربيع  ر�صالة  الكتاب  هذا  و�صيدرج 
اأخرى، مما �صير�صحه ليكون اأول كتاب عربي حديث يتناول عددا كبيرا 

من ر�صائل الجاحظ، قارئا اإياها من المنظور الحجاجي.
الغربية،  للنظريات  النقدي  تلقيه  في  م�صبال  محمد  عودنا  وكما 
فاإنه لم يقبل بن�صخ النماذج النظرية الحجاجية كما هي، بقدر ما اهتم 
بالم�صاحة الفا�صلة بين مبادئ النظرية الحجاجية والمطالب الخا�صة 
المعطيات  واإعادة تركيب  للن�صو�ص؛ وهي )م�صاحة لالجتهاد والإبداع 
وفي خ�صم  التحليل()47(.  واأهداف  ا�صتراتيجيات  مع  لتتوافق  النظرية 
هذه الم�صاحة الجتهادية خ�ص�ص الق�صم الأول المو�صوم ب� »بالغة الن�ص 
الكبرى  الأ�صول  لإب��راز  والمبادئ«  المكونات  القديم:  العربي  النثري 
التي تقوم عليها القراءة الحجاجية عنده، وهي ثالثة: الإطار النوعي، 
فاإن  الحجاجية،  القراءة  اأ�ص  الحجج  كانت  واإذا  والحجج.  والحوارية، 
الإطار النوعي والحوارية  قد و�صعا من دائرة النظرية البالغية التي لم 
تن�صغل بهما ب�صكل �صريح. وانطالقا من هذا )التو�صيع ي�صبح التحليل 
البالغي و�صفا للن�ص في كليته ولي�ص لجزئية من جزئياته()48(. وكنت 
اآمل اأن يخ�ص�ص الباحث حيزا لتناول البناء المعماري للر�صالة، والذي 

ي�صكل وجها حجاجيا نوعيا في بالغة الر�صالة.
على اأن اإبراز هذه الأ�صول جاء في �صوء المقاربة الن�صية لر�صائل 
الجاحظ، ولي�ص في نطاق كم نظري يحتطب من هنا ومن هناك. ولذلك 
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اأظهر محمد م�صبال في هذا الق�صم الطابع المتداخل للر�صالة الجاحظية، 
مما جعله يق�صم ر�صائل الجاحظ اإلى �صنفين: الأول تتحول فيه الر�صالة 
اإلى اأنواع خطابية اأخرى، فتكون مجرد اإطار خارجي، والثاني ت�صتدعي 
النوع  التداخل في  ولعل هذا  تتحاور معها.  اأنواعا خطابية مختلفة  فيه 
�صيجد  بحيث  الباحث،  عند  التحليلية  الماأمورية  من  �صي�صعب  الواحد 
والر�صالة- المفاخرة،والر�صالة-المناظرة،   - الر�صالة  اأم��ام  نف�صه 

الو�صية.
مقاربة  اإل��ى  المواليين  الق�صمين  في  الباحث  جهد  و�صين�صرف 
حجاجية،  بالغية  وجهة  من  الجاحظية  للر�صائل  الدللية  المحمولت 
وال�صيا�صة  والهوية  ك��الأخ��الق  الق�صايا  من  جملة  خاللها  من  ي�صيء 
كل  من  غايته  وكانت  والمكان.  والحيوان  والأقليات  والمراأة  والإن�صان 
ذلك )بيان اأن التحليل البالغي لي�ص ا�صت�صفاء للتقنيات من الن�صو�ص 
فقط، ولكنه ك�صف عن تفاعل هذه التقنيات بمو�صوعات الن�ص وق�صاياه، 

وا�صتغالها في ن�ص ذي اأبعاد اإن�صانية()49(.
ات�صاع  وهكذا، فقد عالج الق�صم الأول »البالغة والأخالق«، مبرزا 
وعلى  ت��ارة،  الف�صائل  على  ت��دل  فهي  الجاحظ؛  عند  الأخ��الق  مفهوم 
اأهمية  لتظهر  البالغية  المقاربة  وتاأتي  اأخ��رى.  تارة  ال�صيا�صة  الآداب 
الأخالق في الم�صروع الإقناعي لر�صائل الجاحظ، كما ُتَجلي اأنه مجرد 

تعلة لقراءة طبائع الإن�صان ال�صالح اأو الفا�صد، والمركزي اأو الهام�صي.
يروم  اأخالقي  قيمي  نظام  لبناء  البالغةالحجاجية  �ُصخرت  وكما 
الإ�صادة بالف�صائل اأو تعديلها في نفو�ص اأهل ال�صلطة اأو الرعية، فقد جاء 
م�صاألة  وهي  �صابقتها؛  عن  اأهمية  تقل  ل  م�صاألة  ليتناول  الثالث  الق�صم 
»البالغة والهوية« والتي اأدلفت بالجاحظ المعتزلي العقالني اإلى ن�صال 
اآخر يتاأ�ص�ص على التعاي�ص وقبول الآخر وعدم الإق�صاء، ويتعلق بالدفاع 
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»فخر  ر�صالة  في  ال�صود  كهوية  الأخ��رى،  الهويات  وج��ود  عن  البالغي 
اأما  الترك«.  الترك في ر�صالة »مناقب  البي�صان«، وهوية  ال�صودان على 
ذمه للن�صارى في ر�صالة »الرد على الن�صارى«، فكانت من باب الدفاع 
يروم  خطابا  تظل  »الر�صالة  هذه  لأن  الإ�صالمية؛  العربية  الهوية  عن 
�صيانة العقيدة الإ�صالمية باعتبارها مكونا من مكونات الهوية الثقافية 
للعرب«)50(. ولربما دفعت مثل هذه الق�صايا وغيرها في كتب الجاحظ 
اأندريه ميكيل لأن يقول: )اإن الجاحظ هو اأول من طرح ق�صية الإن�صان 

في العالم()51(.
امتدت  لكنها  الإن�����ص��ان،  هوية  عند  الجاحظ  بالغة  تنح�صر  لم 
لتتناول هوية المكان من خالل ر�صالته »الأوطان والبلدان«. ولم ت�صرف 
اأفق  �صمن  الر�صالة  ق��راءة  عن  م�صبال  محمد  الجغرافية  المعلومات 
بالغي �صيك�صف له عن دللت جديدة في هذه الر�صالة عندما �صي�صعها 
متجاوزا  الأمكنة  و�صف  �صيغدو  بحيث  والنوعي،  التوا�صلي  �صياقها  في 
للغاية العلمية اإلى �صياغة غاية حجاجية تت�صل بتقييم البلدان وتمييز 
بع�صها عن بع�ص. ولذلك يقول م�صبال عن هذا ن�ص الر�صالة: )فاإن اأي 
قراءة له ينبغي اأن تراعي هذا الأفق النوعي ومن ثم ينبغي اأن تنخرط 
في المقام الأول في تحليل بالغته وحجاجيته بدل تحليل معرفته()52(. 
ترد  لم  التي  العبا�ص«)53(،  بني  خلفاء  »مناقب  ر�صالة  نعد  اأن  ويمكن 
الدولة  لهوية  ك�صفا  م�صبال،  معتَمد محمد  الجاحظ«  »ر�صائل  كتاب  في 
العبا�صية وانت�صارا لها ولمذهبه العتزالي. وعر�ص فيها بطريقة زمنية 
التقنيات  م�صثتمرا  معتزليين،  عبا�صيين  خلفاء  خم�صة  لمناقب  تعاقبية 

البالغية التي تعتمد على الترجيح والختيار والمدح والذم المبطن.
تلب�صت طريقة الجاحظ في التعبير والتفكير معا بالتناول البالغي 
والمنهاجي لمحمد م�صبال، فراح يحلل ر�صائل الجاحظ وعينه على �صياغة 
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اأ�صئلة كبرى توؤطر م�صروعه الثري في بالغة الخطاب النثري،متجاوزة 
التحليلية  يمكن؟«  »ك��ي��ف  اأف���ق  اإل���ى  الو�صفية  ي��وج��د؟«  »م���اذا  دائ���رة 
المنافذةللتعالقات المعرفية والمنهاجية بين البالغة والن�ص، نحو)54(: 
اإلى  كيف يمكن مقاربة ن�ص في كليته من منظور بالغي دون النزلق 
الن�ص ويزهق روحه ويهدم وحدته؟ وكيف  اأو�صال  ع  تحليل تفتيتي يقطِّ
البنيات البالغية الجزئية ال�صغرى  التحليل البالغي  اأن يتجاوز  يمكن 
يمكن  وكيف  والو�صف؟  ال�صرد  قبيل  من  الكبرى  البالغية  البنيات  اإلى 
تحليل الوجوه الأ�صلوبية تحليال بالغيا وظيفيا مو�صول ب�صياقاته الأو�صع؟ 
ما  وبين  بليغا  خطابا  باعتباره  الن�ص  بين  التفاعل  تحليل  يمكن  وكيف 
والخطاب  الأخالقي  والخطاب  العلمي  ينتظمه من خطابات كالخطاب 

التاريخي والخطاب ال�صيا�صي والخطاب الكالمي؟

تركيب اإ�شك�لي:
ا�صتطاع الباحث محمد م�صبال اأن ير�صم لنف�صه م�صارا بالغيا جريئا 
على م�صتوى الوطن العربي. فلم يح�صر مجهوده في البالغة النظرية اأو 
البالغية،  المعرفة  من  المركزي  المق�صد  اإلى  اتجه  واإنما  المدر�صية، 

والمتجلي في تحليل الن�صو�ص والخطابات المختلفة.
م�صتعينا  الجاحظ،  لنثر  البالغي  الت�صريح  على  عكف  وب��ذل��ك، 
تطابق  ل  التي  وخ�صو�صياته  الأدبي  النوع  مبادئ  تراعي  رحبة  ببالغة 
بين بالغته النثرية وبالغة ال�صعر، كما ل تنغلق على نف�صها في ال�صبكات 

الم�صطلحية للبالغة التقليدية.
المعتمات  اإ�صاءة  في  م�صبال  محمد  تعمق  ما  بقدر  اأن��ه  وال��واق��ع، 
اأف��اده  القلوب«،  »ن��زه  دري��د  اب��ن  �صماه  ال��ذي  الجاحظ  لنثر  البالغية 
الجاحظ نف�صه في تجديد الروؤية البالغية التي ي�صدر عنها في درا�صته؛ 
فقد انتقل من بالغة ال�صمات في نزهة/نوع النادرة اإلى بالغة يت�صافر 
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فيها الإمتاع والإقناع. ولم يتوقف عند هذا القدر، ولكنه تحول اإلى بالغة 
الِحجاج اأو الإقناع في منافذته لنزهة/ نوع الر�صالة.

مع  متفاعلين  اأنف�صنا  فوجدنا  العدوى،  ن�صلم من هذه  لم  اأننا  كما 
المعا�صرة  البالغية  والمقاربة  جهة،  من  التراثية  الجاحظ  ن�صو�ص 
اأ�صئلة  ن�صوء  عن  اأ�صفر  مما  اأخ��رى،  جهة  من  م�صبال  محمد  للباحث 
النثري  والن�ص  البالغة  حول  الحوار  تعمق  اأن  �صاأنها  من  واإ�صكالت 

عموما، من قبيل:
والخبر  للنادرة  البالغية  الخ�صائ�ص  م��ن  النتقال  يمكننا  كيف   •
التي  الأن��واع  لهذه  العامة  الخ�صائ�ص  اإلى  الجاحظ  عند  والر�صالة 

�صتعرف تطورا ملحوظا فيما بعد؟
اأر�صية �صلبة تروم درا�صة بالغة  يتاأ�ص�ص على  اأن  • كيف يمكن للبحث 
وغير  متداخلة  الجاحظ  عند  الِخطابية  الأن��واع  هذه  اأن  علما  النوع، 

�صافية؟
• األ يمكن للبحث اأن يتحول من بالغة النوع ال�صافي اإلى بالغة النوع 

الهجين؟
النوع الهجين هي ما ا�صطلح عليه محمد  اأن تكون بالغة  واأل يمكن   •

العمري بالمدخل البالغي الذي يتلون بتلون الن�صو�ص؟
من  باإيعاز  الباحث  عند  البالغية  القراءة  تو�صيع  يكون  اأن  يمكن  األ   •

تطورات النظرية البالغية اأكثر من التفاعل مع نثر الجاحظ؟
ال�صريح  بعديها  في  الجاحظية  البالغة  اإلى  الحتكام  يمكننا  كيف   •
م�صاءلة  دون  الإبداعية،  الخطابية  الأن��واع  �صمات  ل�صبط  وال�صمني 

الم�صافة بين »التنظير« والمنجز الن�صي عند البالغي المبدع؟
لفعل  ت�صييجا  الجاحظ  عند  البالغي«  »التنظير  يكون  اأن  يمكن  واأل   •
القراءة، ونوعا من ال�صتراتيجية المغلقة التي ل توؤمن بذات القارئ 
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بطريقة  مرفقا  المنتوج  تقديم  من  اليوم  نلحظه  مثلما  تغدو  عندما 
ال�صتعمال؟

من  الم�صت�صفاة  النثر  بالغة  من  ن�صتفيد  اأن  يمكن  كيف  واأخ��ي��را،   •
الجاحظ في بناء بالغة الرواية والق�صة؟ ومن بالغة الخبر والنادرة 
في بناء بالغة الق�صة الق�صيرة جدا التي ل تزال تثيرا جدل نقديا 

مت�صعبا؟
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تدفق داللة املفردة النبوية بتعدد الروايات يف غريب احلديث

من خالل بغية الرائد فيما ورد يف حديث اأم زرع من الفوائد للقا�ضي عيا�ض

موالي علي �سليماين)*(

توطئـــــة:
يعتبر �لحديث �ل�شريف �لركن �لأقوم و�لالزم �لأعظم بعد �لقر�آن 
ل  �لذي  �للغة  معين  فثمة  ر�شينة،  �أدبية  �أو  لغوية  در��شة  لكل  �لكريم، 

ين�شب وعينها �لتي ل تجف.
في  �للغوي  �لثر�ء  ذلك  و�لمباحثة  بالمد�ر�شة  نخ�ص  �أن  �رتاأينا 
�هلل  رحمه  عيا�ص  �لقا�شي  جهود  خالل  من  �ل�شريف  �لحديث  غريب 
و�لتعليل  و�ل�شرح  و�لتحليل  بالدر�ص  فيه  تناولنا  �لر�ئد« حيث  »بغية  في 
لغة هذ� �لحديث، �شرحا لغريبه، وفكا لعوي�شه، وبيانا لفو�ئده �لبالغية 

و�لنحوية و�لفقهية وتحرير� للقول في لغته �لعربية.
في  كونه  ع��ن  ف�شال  فهو  �ل��ك��ت��اب،  ه��ذ�  خ�شو�شية  خ��اف  وغير 
�لحديث �إل �أن �لقا�شي عيا�ص �أبان عن مكنة و�قتد�ر كبيرين من خالل 
�لمختلفة،  �لرو�يات  بعر�ص  وقام  �لحديث،  لغريب  �للغوية  مناق�شاته 
فقبل منها ماقبل ورد منها ما رد، بناء على خبرته �لحديثية و��شتناد� 

�إلى �آر�ء �لعلماء �لمتقدمين.

)*( أستاذ البالغة وتحليل الخطاب بكلية اآلداب بني مالل - المملكة المغربية.
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�لجانب  غ��ز�رة  �إلى  بغيته  مقدمة  في  عيا�ص  �لقا�شي  �أ�شار  ولقد 
نبتدئ  �أن  »ور�أي��ن��ا  يقول  �لنقلة،  لخ��ت��الف  �لحديث  ه��ذ�  ف��ي  �للغوي 
على  بع�شهم  وزي��ادة  نقلته،  �ألفاظ  �ختالف  مع  متنه  �شياق  بالحديث 
بع�ص في �شرده، ثم نذكر بعد ذلك  علة �إ�شناده، و�شرح غريبه وعوي�ص 
�إعر�به، ومعنى ف�شوله وما يتعلق   به من فقه وتنقدح فيه من فائدة«)1(.
النبوية  المفردة  الداللة في  »تدفق  ب���  �لورقة  و�شمنا هذه  لذلك 
في غريب الحديث بتعدد الروايات من خالل بغية الرائد فيما ورد 

في حديث اأم زرع من الفوائد للقا�ضي عيا�ض«. 
�شعينا من خاللها �إلى ��شتخر�ج هذ� �لثر�ء �للغوي من خالل تدفق 
�لن�ص  في  �لمثبتة  �لمفردة  معاني  بين  �لجمع  على  �لقائم  �ل��دللت 
�لحديثي و�لتي رجحها �لقا�شي مقارنة مع معادلتها �لو�ردة في رو�يات 
مو�شع  على  ونبه   ، �لح�شن  و�ل�شياق  �لكاملة  �لرو�ية  �عتمد  �إذ  �أخ��رى، 
�لخالف فيها، وبين �لفو�ئد �لم�شتجلبة و�لنكات �لمعت�شرة من  �للفظ 

�لأ�شل، �أو من معادله. 
لذلك �شن�شتغل على �لمحاور �لتالية:

 �لقا�شي عيا�ص: منهجه في �لبغية ومكانته �لعلمية.
 منهج �لقا�شي عيا�ص في �لترجيح �للغوي. 

 تدفق �لدللة في �لمفردة �لنبوية باختالف رو�يات �لحديث.

1 - القا�ضي عيا�ض: منهجه في البغية ومكانته العلمية:
�لمفرد�ت  ترجيح  في  عيا�ص  �لقا�شي  منهج  عن  �لحديث  قبل 
تاأليف  في  �لعام  منهجه  بعر�ص  لذلك  نمهد  �أن  �رتاأينا  و�ختيارها، 
�لحديث  هذ�  في  »وطرقنا  يقول:  فائدة،  مزيد  ذلك  في  ولعل  �لكتاب، 
على  يزيد  وبع�شهم  �شيوخنا،  �أئمة  عن  بع�شها  جئنا  مت�شعبة،  كثيرة 



موالي علي سليماني
20

15
بر 

تم
سب

 - 
هـ

14
36

ة 
عد

لق
و ا

، ذ
 4

1 
دد

لع
ا

81

جـــــذور

وتاأخير،  وتقديم  وزي��اد�ت  �ختالفات  بينهم  �لحديث  متن  وفي  بع�ص، 
فجئنا باأكملها رو�ية و�أح�شنها �شياقا، بعد تقديم �أ�شهر �أ�شانيدنا فيها، 
�إيثار� لالخت�شار و�لئتالف ، و��شتظهار� بمن نهج لنا هذه �ل�شبيل من 
�أو  فائدة،  يفيد  مما  فيها  �لخالف  مو�شع  على  ونبهنا  �لأ�شالف،  قدوة 
جلبنا  ذكرناها  �لتي  �لطرق  غير  من  زياد�ت  وثم  �شاردة،  فقرة  يزيده 

بع�شها ونبهنا على ما �أمكن منها، و�هلل ولي �لتوفيق«)2(.
ل يخفى علينا من خالل هذ� �لفر�ص �لمنهجي �لذي جاد به علينا 
�لقا�شي عيا�ص، مدى دقته في �لتاأليف، وحر�شه على ��شتجالب �لأنفع 
ف�شل  من  كان  لذلك  �لمحدثين،  �شر�مة  من  منهجه  في  لما  و�لأفيد، 
�لقا�شي على هذ� �لحديث تم�شيطه له من �لخارج �أول ثم بعد ذلك من 

�لد�خل.  
�لحديث  علماء  منهج  �شلك  عيا�ص  �لقا�شي  �أن  ذلك  من  ق�شدنا 
�شحة   من  ي�شتلزمه  بما  �ل�شند  تمحي�ص  في   - طبعا  �لمحدث  وهو   -
و�عتماده منهج �لمحدثين في �لجرح و�لتعديل و ومعرفة �لرجال، قبل 

�لنكباب على �لمتن مد�ر�شة ومباحثة.
�إن �لترجيح في �لرو�يات يقوم عند �لقا�شي عيا�ص على:

• �لمقارنة بينها للك�شف عن �أكملها و�أح�شنها �شياقا، من خالل ت�شييقه 
للمعاني، وذلك با�شتح�شار �ل�شياق �لعام �لذي ورد فيه �لمعنى،

�إلى ��شتيفائه لما يقنع �لقا�شي عيا�ص من  • �لترجيح في �لمتن ر�جع 
حيث لغته وبيانه وفتنة بديعه، فهو �أميل �إلى �ختيار �ل�شند �ل�شحيح 

مع ��شتيفائه للعنا�شر �لفنية للبيان �لنبوي،
• �لتنبيه على �لفروق بين �لرو�يات و�إيثاره �لرو�ية �لتي تف�شل غيرها 

بفائدة وتزيد عليها ب�شاردة
• �لزيادة في �إي�شاح معنى �لحديث بما لم ي�شبق �إليه.
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غر�ئب  من  فيها  لما  �أورده���ا  �لتي   �ل��رو�ي��ات  نماذج  لنا  ويذكر 
وزياد�ت، يقول »وبع�شهم يزيد على بع�ص، ولبع�شهم زيادة من غير هذه 
�لأنباري من رو�ية �بن  �بن  �لطرق، فاأكثرها غر�ئب وزياد�ت ما حكاه 
ذلك  عن  وف�شال  عائ�شة«)3(  عن  عروة  بن  ه�شام  بن  عدي  بن  �لهيثم 
»يكثر من �لرو�يات �إمعانا في �لتوثيق و�لدقة حتى �إذ� حل �لن�ص باأدو�ته 

و�شورته ورو�يته كان و�ثقا من عمله«)4(.
�إير�د مثل هذه �لرو�ية كونها تقدم له مادة  �إن ق�شد �لقا�شي من 
ولود� - قابلة لل�شرح و�لتاأويل، و�لقر�ءة، و�لمقارنة، و�لنقد - لم يجدها 
في غيرها من �لرو�يات، وذلك دليل على رغبة �لقا�شي عيا�ص في تق�شي 
دللت �لحديث عامة و�للغوية خا�شة، �إنه ل يغادر فائدة �إل �أوردها ول 
ما  �لمتناهية  عيا�ص  �لقا�شي  دقة  ومن  به.  وجاء  �إل  تنوير�  �أو  �إ�شاءة 
نجده »عند ذكره لبع�ص �لكتب �لتي �أخذ  عنها، فنقله لرو�ية وردت في 
�شحيح �لبخاري ل يورده مطلقا غر مقيد بتوثيق، �أي �أنه ين�ص على �أخذه 
من �إحدى رو�يات �لبخاري، ويحدد خط �لن�شخة �لتي �أخذ عنها �شيوخه 
�لذين �أجازوه، فيقول 'وهكذ� وجدتها في �أ�شل �لأ�شيلي �أبي محمد بخطه 

د�خل �لكتاب«)5(.
كل هذه �لدقة في تحديد �لن�شخة وتحديد �لخط �لذي كتبت به،دليل 
على تحري �لقا�شي عيا�ص ودقته في منهجه، ف�شالمة  �لمتن من �شالمة 

�ل�شند، و�شالمة �لقر�ءة و�لتاأويل من �شالمتهما.
ومن مظاهر قوة هذ� �لرجل جمعه لما تفرق في غيره من �ل�شر�ح، 
مثله، وجمع  لمو�شوعي  �إل  تتي�شر  ل  �لنقد  قوية في  �أبان عن مكنة  فقد 
مناهج عدة قل ما تجتمع عند �شارح،  نذكر منها منهج �لمحدثين، ومنهج 

�لفقهاء، ومنهج �للغويين، ومنهج �لنحاة ومنهج �لأدباء و�لبالغيين.
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وعلى ما ذكرناه من ��شترفاد �لقا�شي عيا�ص لمناهج عدة في كتابه 
هذ�، �إل �أنه يمكننا �لقول، وباطمئنان، �إنَّ  قرن �لنقد لغة و�أدبا وبالغة قد 
بد� طالعا، مما يجعلنا نقول باأنه كتاب في �لنقد و�إن كان منطلقه غريب 
قال  �لكتاب حين  في  �لغازي   �لدكتور عالل  ر�أي  ويوؤكد  هذ�  �لحديث، 
»و�لبغية عندي... خ�شو�شا في �لجانب �للغوي �لأدبي و�لبالغي هي خير 
من يمثل �لنقد في �لمغرب �لعربي في طول وعر�ص �لعالم �لإ�شالمي«)6(.
ولعبد�هلل �لطيب ر�أي �أكثر جر�أة مما �أوردناه، يبين من خالل مكانة 
�لقا�شي عيا�ص قيا�شا لمن كتبت لهم �شهرة �لعلم، يقول فيه: »للقا�شي 
�لنقد كان  باب  �لرو�ئع في  ر�شالة من  عيا�ص، رحمه �هلل ور�شي عنه، 
�لقا�شي  ذكر  كما  �لنقاد،  كبار  بين  يذكر  �أن  وحدها  �أجلها  من  ينبغي 
�لنقاد  كبار  �لعلمين  مرتبة  في  دونه  ومن  مثال،  �لجرجاني  عبد�لعزيز 
من �أجل ر�شالته بين �لمتنبي وخ�شومه، ولي�شت ر�شالة �لقا�شي عيا�ص 
دونها في مرتبة �لنقد، بل ل �أ�شك في �أنها �أعلى منها مرتبة، و�ل�شهرة 
حظوظ، ولقد نفق �لجرجانيان �لكبير و�ل�شغير في ع�شرنا هذ� نفاقا 
�إلى  �لدهر  يتيمة  في  �لمتنبي  عن  ف�شله  في  �لثعالبي  و�أ�شار  مده�شا، 
و�شاطة �لقا�شي �لجرجاني بنوع ل يخلو من روح �ل�شخرية و�هلل تعالى 
�أعلم... وكان حق �لقا�شي عيا�ص  �أن يعتبر من كبار �لنقاد من �أجل كونه 

من كبار علماء �لحديث«)7(.

2 - منهج القا�ضي عيا�ض في الترجيح اللغوي:
�إن قارئ �لبغية يدرك منذ �شفحاته �لأولى �أن �لقا�شي عيا�ص قد 
و�شع مفاتيح منهجه بيد �لقارئ، »ولقد عودنا عيا�ص مع جميع موؤلفاته 
و�شع هذه �لمفاتيح في يد �لقارئ«)8( وبين ما حو�ه �لكتاب من فر�ئد 
بيان  �أ�شح ب�شر�، مركز� على  ��شتمل عليه من معان عور  وفو�ئد، وما 

�لغريب فيه، مع مكابدة �شرحه وبيانه.
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ولم يقت�شر �لقا�شي عيا�ص باإبر�ز نكته �للغوية فح�شب ، بل  كثرت 
نحويا  وثالثة  بالغيا  و�أخ��رى  ناقد�  ت��ارة  فنجده  وبيانه،  �شرحه  �آليات 

ور�بعة فقيها...
ولي�ص ذلك غريبا على عالم محدث مثل �لقا�شي عيا�ص رحمه �هلل، 
و��شتكمال لبيان منهجه نورد قوله: »هنا �نتهى بنا �لقول فيما حررناه من 
�لكالم في هذ� �لحديث، وقد �حتوى على جمل من فنون �لعلم ح�شان، 
من  م�شاألة  ع�شرين  نحو  فيه  وخرجنا  غر�ب،  �لأدب  �شروب  من  وفقر 
�لفقه، ومثلها في �لعربية، مع كثرة ما ذكرنا فيه من كالم �ل�شارحين، 
فيه  يتقدم  لم  مما  كثير  وتوليد  �ل�شو�ب،  وترجيح  �لمعاني  و�أ�شحاب 
كالم بلغه علمي، و�نتهى �إليه ذكري، و�قت�شرت في �أكثر ما ذكرته من 
�للغات على رفعها من مقانع هذ� �لعلم، و��شتغنيت  بذلك عن �ل�شاهد �إل 
في �لنادر حر�شا على �لخت�شار، و�كتفاء بقول �أولئك �لقدوة...وذكرت 
�ل�شو�هد في �لمعاني تمهيد� لها، و�إظهار� لوجوهها، وحجة على �شحة 

تاأويلها، ل�شتر�ك �لخو�طر فيها، وتو�رد �لعقول عليها«)9(.
�إن �لقا�شي عيا�ص يجمل لنا �أهم عنا�شر منهجه في �ل�شتغال على 
هذ� �لحديث، وخا�شة في ترجيحه �لر�أي �ل�شو�ب، نجمل ذلك في �لآتي:
على  قوي  دليل  هذ�  وفي  لل�شو�ب،  وترجيحه  �ل�شر�ح  لكالم  �إي��ر�ده   •

مكنة �لقا�شي و�قتد�ره على تمييز �لغث من �ل�شمين،
�أن  �إبد�ع ل �تباع، من غير  • قدرته �لجبارة على توليد �لمعاني، توليد 
ين�شى تقييد كالمه بقوله »مما لم يتقدم فيه كالم بلغه علمي، و�نتهى 

�إليه ذكري« �حتر�ز� من �لإطالق، و�دعاء �لإحاطة،
• رفعه �لر�أي ل�شاحبه �شو�با كان �أو خطاأ، وحر�شه على �إرجاع �لف�شل 

لأ�شحابه، 
• ��شتح�شاره �لقارئ �أثناء �لتاأليف، لذلك قلل من �إير�د �ل�شو�هد تخفيفا 

عليه وطلبا لالخت�شار، فلي�ص يورد �شاهد� �إل نادر� ول�شرورة،
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3 - تدفق الداللة في المفردة النبوية باختالف روايات الحديث:
�بتغينا من هذ� �لمحور بيان تدفق �لدللة في �لمفردة �لنبوية من 
خالل جهود �لقا�شي عيا�ص، وذلك وفقا لما قام عليه منهجه في �ل�شرح 
و�لبيان  من جمع وعر�ص لمختلف �لرو�يات �لتي ورد بها �لحديث، لذلك 
بينا هذ� �لفي�ص �لدللي في غريب �أقو�ل �لن�شوة �لو�ردة في �لحديث، 

وعر�شنا لذلك من خالل �للفظ وبديله في غريب قول كل و�حدة.
غريب قول �لأولى: )لحم جمل غث(

غث = قحر
ي�شتدل �لقا�شي بال�شعر بيانا لمعنى �لغث �لذي هو �لمهزول، قائال: 

»يقول �ل�شاعر:
»فاأم�ضت قري�ض قد  اأغث �ضمينها«

�لتي  �لمادة  وهي  �لغثيثة،  ومنه  �لطعام،  من  �لفا�شد  �أي�شا  و�لغث 
تجتمع  في �لجرح، ويقال غث �لطعام يغث و�أغث.

و�لأ�شح �أن يكون هنا �لهزيل لقولها بعد: ل �شمين فينتقى.
قحر  جمل  يقال  �للحم...  قليل  ه��رم  فمعناه  )قحر(  رو�ه  وم��ن 

وقحارية قال �بن �لأنباري تريد لحم جمل مهزول)10(.
�لألفاظ  �أن�شب  �ختيار  من  مكنه  دقيقا  منهجا  �شلك  �لقا�شي  �إن 

للحديث و�أكثرها في�شا وتدفقا في �لدللة، من ذلك:
�ل�شتعمال  في  ورد  كما  �للفظ  لمعنى  ��شتقطار�   بال�شعر،  ��شتدلله   •

�لعربي �لف�شيح؛
• عر�ص دللت �للفظ وترجيح �لمعنى �لأن�شب لل�شياق بما يخدم �لمعنى 

�لخا�ص؛
• تلخي�ص �لدللت، و�ل�شت�شهاد باأهل �للغة كابن �لأنباري و�بن دريد؛

�لختيار،  على  �عتماد�  �ل�شائب  �ل��ر�أي  �هلل  رحمه  �لقا�شي  ترجيح    •
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فينتقى«  �شمين  ل  بعد:  لقولها  �لهزيل  هنا  يكون  �أن  »و�لأ�شح  يقول: 
وهذ� دليل قوي على �أن �لقا�شي ل ينظر في دللت �للفظ من خالل 
�إنه يقلب دللت �لألفاظ ناظر� في  �لمعاجم معزولة عن �ل�شياق بل 

عالقاتها وتر��شل معانيها، تاأكيد� لعالقة �لالحق بال�شابق.
فينتقى(عن  �شمين  )ول  �لأولى  قول  �شرح  في  �لقا�شي  عدل  ولقد 
له  ب�شمين  لي�ص  »�أي  قائال:  يختار -  فينتقى معناها   - �لظاهر  �لمعنى 
لي�ص  يقال:  �أن  هاهنا  وقع  ما  معنى  وبيان  فيخرج...   - مخ  �أي  نقى- 
ب�شمين له نقى فيطلب لأجل نقيه، فلذلك قال )ينتقى( �أي يطلب طيبه 

لأجل ما فيه من �لنقى«)11(.
وقد تحقق �لتو�زي �لتركيبي و�ل�شوتي بين �لفا�شلتين، فجعل »ل« 

باإز�ء مثيلتها و»�شهل« باإز�ء »�شمين«، و»يرتقى« باإز�ء »ينتقى«.
و�أما قولها: )ول لي عنده معول( فقد وردت برو�ية ثانية هي )ول 
له عندي معول( ولترجيح �لرو�ية �لأن�شب و�لأقرب عمد �لقا�شي عيا�ص 
�أي  عول  عياله  �لرجل  عال  من  »و�أ�شله  قائال:  �لمعجمي  �لمدخل  �إلى 
لني من  : �أي َحمِّ ْل عليَّ كفاهم و�أ�شله من �لعول �لذي هو �لثقل: يقال: َعوِّ

ثقل �شوؤونك ما ت�شاء.
�لأول،  بمعنى  يكون  �أن  فاإما  معول(  عندي  له  )ول  رو�ه:  من  و�أم��ا 
ويكون له بمعنى عليه، �أو يكون ب�شده، �أي: �أنه ل ي�شتغل بها ول يلجاأ �إلى 

�شيء من �أمورها تهاونا بها و�شوء ع�شرة لها«)12(.
�إن منهج �لقا�شي في �ختيار �أوثق �لرو�يات هو �عتبارها �لأ�شل في 
�لمخالفة،  �لرو�يات  يورد  بعد ذلك  ثم  �لأول��ى،  يوردها  �لحديث، حيث 
وهذ� معناه �أن �لرو�ية �لأن�شب و�لأ�شلم في نظره هي قولها: )ول لي عنده 

معول( وقد �شلك لتاأكيد ر�أيه �إلى:
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• �لتاأ�شيل �للغوي لمعنى كلمة »معول« باحثا في �أ�شلها وم�شتقاتها،
• تثبيته �لرو�ية �لتي تخدم �ل�شياق �لخا�ص،

• نق�شه �لرو�ية �لثانية من خالل �لنتيجة �لتي خل�ص �إليها، وهي �أنها ل 
تعول عليه في �شيء من �أمورها.

و�أرى �أن ل حاجة لتاأويل �لرو�ية �لثانية )ول له عندي معول( بخالف 
ظاهرها، و�أن نجعل له بمعنى عليه كما ذهب �إلى ذلك �لقا�شي عيا�ص 
لتتو�زى دلليا مع �لرو�ية �لأولى، وهو في �لحقيقة تاأويل ل ين�شجم مع 
�لمعنى �لمق�شود لأن �لمر�أة �أغرقت في ذكر نقائ�ص زوجها و�شوء�ته، 
نا�شب  لذلك  ي�شفها،  �لذي  هو  ولي�ص  زوجها  ت�شف  �لتي  هي  �إنها  ثم 
�لمقام �أن يكون محور �لكالم �شمير �لمتكلم )ول لي عنده( ولي�ص �شمير 

�لغائب )ول له عندي(.
غريب قول �لثانية: )ل �أبث خبره(

�أبث= �أنث
فقولها : ل �أبث خبره بمعنى ل �أن�شر و�أذكر ومن رو�ه �أنث فمن هذ�، 
يقال بث �لخبر ونثه بمعنى، �إل �أن �لنون �أكثر ما ي�شتعمل في �ل�شر)13(. 
فالمالحظ �أن �لبث و�لنث جعال بمعنى و�حد في بد�ية �ل�شاهد، �إل 
�أننا وجدنا �لقا�شي رحمه �هلل خ�ص �لنث بال�شر  لكثرة ��شتعمال �لنون 
لذلك، ويكون �لمعنى بناء على ذلك �أن �لمر�أة �إن كانت ل تريد �إف�شاء 
�لعك�ص  كان  و�إن  ولق�شدها،  للمعنى  �أن�شب  �أُبث  فقولها  زوجها،  عيوب 

فالأولى �أُنث.
قال  قول طويل،  وبجره(  �أذكر عجره  �أذكره  )�إن  قولها  وفي معنى 
�لأ�شمعي �إنها ت�شتعمل في �لمعايب �أي�شا. �أما �لقا�شي عيا�ص فقد جمع 
عدة �آر�ء في معنى �لعجر و�لبجر ، فيها قول �لأ�شمعي، و�بن �لأعر�بي 
و�بن  و�لهروي  عبيد  بن  �أحمد  وق��ول  علي  �شيدنا  عن  روي  وما  وثعلب 
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�ل�شكيت ثم �لمبرد، و�أبو �شعيد �لني�شابوري �لذي جمع �لمعاني �لمختلفة 
في قوله: �إنما عنت �أن زوجها كثير �لعيوب متعقد �لنف�ص)14(. 

�إن �لقا�شي �أخر ر�أي �أبي �شعيد �لني�شابوري لأنه �لأقرب �إلى ر�أيه، �أو 
لأنه �لر�أي �لجامع لما �أورده �للغويون من غير تف�شيل.

ثم يم�شي �لقا�شي فيق�شم �لآر�ء �ل�شالفة �إلى ثالث مجموعات:
ذكرته  �إن  �إن��ي  �أي  و�لأ�شمعي،  وثعلب  �لأعر�بي  �بن  مذهب  فعلى 
و�لهروي   �لآخ��ر  �لأ�شمعي  مذهب  وعلى  ب��ه،  و�أح��ز�ن��ي  همومي  ذك��رت 
�بن  وعلى مذهب  وقبائحه،  معايبه  �إن ذكرته ذكرت  �أي  و�لني�شابوري، 
�ل�شكيت ذكرت �أ�شر�ره، وبع�شها قريب من بع�ص، قال �لخطابي: �أر�دت 

عيوبه �لباطنة، و�أ�شر�ره �لكامنة)15(.
تحقيق  �إل��ى  �أع��اله  ل���الآر�ء  عر�شه  خ��الل  من  �لقا�شي  �شعى  لقد 

مق�شدين:
�لتقارب،  من  �أقو�لهم  بين  ما  و�إظهار  �للغويين  �آر�ء  عر�ص  �لأول: 
فكلها تتكامل ما لم ينه�ص دليل معار�ص في �أحدها، كما �أنه ل يقدح في 

ر�أي �أحد من �للغويين و�لعلماء �لذين �أورد �آر�ءهم،
وهو  عليه،  �لدليل  �إقامة  مع  خا�ص  ب��ر�أي  �لقا�شي  �نفر�د  �لثاني: 
ترجيحه رو�ية ل �أبث، لقوله »فاأرى - و�هلل �أعلم - �أنه كان م�شتور �لظاهر 
رديء �لباطن، فلم ترد هتك �شتره ... ولكنها و�إن لوحت وما �شرحت، 
و�أجملت وما �شرحت، فقد بثت، و�إن قالت ل �أبث، �إذ لبد للم�شدور �أن 

ينفث.
 فلو هتكت حجاب �ل�شوت عن عور�ت ما عرفت منه، لكان �لأرجح 

�أن تقول: ل �أنث بدل ل �أبث«)16(.
ولنا �أن نقول �إنها لو لم ترد ذكر �شوء�ته، و�إظهار عور�تهما قالت : 
ل �أبث خبره، وما �أردفته بقولها: �إن �أذكره �أذكر عجره وبجره، �إنها تلوح 
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�أنها كفت عن ذكرها، وغير خاف  �إل  وتعر�ص بكونه ذ� عجر وذ� بجر 
�أن �لخبر �أمر كائن وو�قع في �لما�شي في عالم �ل�شهادة �لمعلوم، عك�ص 
�لنباأ و�لذي ينح�شر في عالم �لغيب . فعجره وبجره تحققت ول �شبيل 

�إلى �إنكارها، ويكفي من تعري�شها بزوجها �لت�شهير بعيوبه.
غريب قول ال�ضاد�ضة: )اإذا اأكل لف(

لف = رف = �قتف = ��شتف = ��شتف
�لر�جح  �أكل لف( وهو  )�إذ�  �ل�شاد�شة  �لقا�شي عيا�ص قول  عر�ص 
عنده قيا�شا �إلى �لبد�ئل �أعاله و�لتي روي بها �لحديث، وهي كلها متقاربة 
في �لمعنى ولي�شت متر�دفة �لبتة، جاء في �لبغية ما يلي: »'قولها �إذ� �أكل 
لف' �للف في �لأكل �لإكثار منه، و�لتخليط من �شنوفه، و��شتق�شاوؤه حتى 

ل يبقى منه �شيء.
ومن روى »رف« فمعناه �لإكثار من �لأكل، حكاه  �لهروي، ويقال منه 
رف يرف، ومن روى »�قتف« فمعناه قريب من هذ�، قال �شاحب �لعين 

�لقفان �لجماعة، وقفان كل �شيء جماعته و��شتق�شاوؤه«)17(.
وي�شيف �لقا�شي فعلين �آخرين هما: �ل�شتفاف و�ل�شتفاف، يقول 
�ل�شفافة  من  ماأخوذ  �لإن��اء،  في  ما  ��شتق�شاء  �ل�شرب  في  »و�ل�شتفاف 
ومن  ��شتفها.  قيل  �شاحبها  �شربها  ف��اإذ�  �لإن��اء،  في  تبقى  �لبقية  وهي 
�ل�شتق�شاء  في  �لأول  من  قريب  فمعناه  �لمهملة  بال�شين  »��شتف«  رو�ه 

و�لإكثار«)18(.
ما يع�شد �ختيار �لقا�شي )�إذ� �أكل لف( عدة �أمور، نذكر منها:

• �أن �للف و�لرف كالهما يعني �لإكثار في �لأكل، �إل �أن �لأول يزيد 
عن �لثاني بالتخليط في �شنوف �لماأكولت ف�شال عن �لإكثار منها، وهذ� 

�أدخل في �لذم و�إظهار �لعيوب،
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�نتباذ  دليل  وذلك  بال�شرب،  مخت�ص  كالهما  و�ل�شتفاف  �ل�شتفاف   •
�لقا�شي عيا�ص لهما،

• م�شاكلة ر�أ�ص �لفا�شلة �لالحقة للتي �شبقتها )�إذ� �أكل لف و�إذ� ��شطجع 
�لتف( ولف و�لتف كالهما من جذر و�حد غير �أن �لثاني مزيد. »وقولها: 
�إذ� ��شطجع �لتف« تعني رقد ناحية ولم يبا�شرها( )19( وهذ� �أكمل في 

�لذم، فهو �شره في �لأكل نهم فيه، ح�شور مع زوجه ز�هد فيه.
• �إن تقارب �لكلمات و�لألفاظ في �لر�شم لم يدفع �لفروق �لدقيقة بينها، 

بل لكل لفظة ظاللها و�إيحاء�تها ومعانيها.
ومن غريب قول ال�ضابعة )زوجي عياياء(

عياياء= غياياء
�لرو�ية  وف��ي  عياياء«  »قولها  بقوله:  �ل�شابعة  ق��ول  تف�شير  ��شتهل 
يروى  هكذ�  عبيد:  �أب��و  قال  �ل��ر�وي،  من  �شك  هو  غياياء«  »�أو  �لأخ��رى 

بال�شك«.
�إن �أهم ما قام به �لقا�شي في �شرحه هنا �إير�ده لرو�يتين مختلفتين، 

رو�ية توؤكد لفظ »عياياء«  و�أخرى يد�خلها �ل�شك في غياياء.
مما �أورده �لقا�شي قول �أبي عبيد:» �ل�شحيح عياياء بالعين �لمهملة 
�لنوق،  فاأما �لمعجمة فلي�ص ب�شيء، و�لعياياء من �لإبل �لذي ل ي�شرب 
تعييه مبا�شعة  �لذي  �لعيي  �لعياياء  �لهروي  قال  �لرجال...  وكذلك في 

�لن�شاء«)20(.
لقد عر�ص �لقا�شي عيا�ص ر�أي �أبي عبيد، ولم يكن غر�شه �لمو�زنة 
يد�خلها  و�لثانية  )عياياء(  بها  موثوق  و�ح��دة  رو�يتين  بين  و�لمقارنة 
�ل�شك)غياياء( فالظاهر �أنه رجح )عياياء( �إل �أن قول �أبي عبيد »فاأما 
�أن  غير  من  باإز�ئها  حكمه  �أ�شدر  لأنه  هاله،  قد  ب�شيء«  فلي�ص  �لمهملة 
ي�شرح �أو يف�شر، وكاأن هذه �للفظة ل �أ�شول لها في �لعربية، يقول عيا�ص 
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لي�ص  �لمعجمة  بالغين  �لغياياء   �إن  �أبي عبيد:  »وقول  تعالى:  رحمه �هلل 
لي  ظهر  فقد  �ل�شارحين،  �شائر  ذلك  على  وتابعه   يف�شره،  ولم  ب�شيء 
فيه معنى �شحيح �إن �شاء �هلل في �للغة، بين في �لتاأويل، وهو �أن يكون 
�لإن�شان من �شحاب وغيره، ونحو  �أظل  �لغياية وهي كل ما  ماأخوذ� من 

ذلك... فكاأنه غطى عليه من جهله و�شترت عنه م�شالحه«)21(. 
ومما �أفادنا هذ� �ل�شاهد �أن �لقا�شي عيا�ص لم يعتبر غياياء ت�شحيفا 
لعياياء، بل �عتبرها �أ�شيلة في �للغة �لعربية ور�ح يبحث عن دللتها من 
عيا�ص  �لقا�شي  فمبا�شرة  قبله،  �ل�شر�ح  �أورده  لما  و�تباع  �قت�شار  غير 
�للغوي   �إظهار معناها  بل ح�شبه  لها،  ترجيحا  يعني  لي�ص  لتاأويل غياياء 

بعدما �أقر �أبو عبيد باأنها لي�شت ب�شيء، وتبعه في ذلك �شر�ح �لحديث.
غريب قول العا�ضرة: )ال ي�ضبع ليلة ي�ضاف، وال ينام ليلة يخاف(

قائلة:  و�ل�شره  بالنهم  و�شفته  �لتي  �ل�شاد�شة  زوج  نقي�ص  زوج هذه 
و�شبعها،  �لنف�ص  بكرم  »و�شفته  فقد  �لعا�شرة  �أم��ا  ل��ف(.  �أك��ل  )�إذ� 
ونز�هتها و�إيثارها، وقلة همه بالأكل و�شرهه له، و�أنه �إذ� �أ�شيف و�حتفل 
في �إكر�مه و�أكثر من �إطعامه، لم يكن همه �شبع بطنه، و�كتفى باأي�شره 

و�قت�شر على ما يقيم �شلبه، ويرد قوته منه«)22(.
�ل�شعرية  �ل�شو�هد  من  جملة  �هلل،  رحمه  عيا�ص،  �لقا�شي  عر�ص 

ليوؤكد �أن  هذ� �لطبع متاأ�شل في �لعرب، عريق بينهم.
و�أورد �حتمال �آخر، »فقد يحتمل �أن يكون معنى »ي�شاف« �أي ينزل به 
�ل�شيفان، يقال: �شفت �لرجل �إذ� نزلت به، و�أ�شفته: �أملته �إلى �شيافتي، 
تقول: فهو ل ي�شبع لإيثارهم بما عنده، وتقديمهم  على نف�شه، قال تعالى: 

{ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی}«)23(. 
كريم  �لرجل  �أن  منهما  و�لغاية  يتعار�شان،  ل  �لتاأويلين  عر�ص  �إن 

�لنف�ص عزيزها �شو�ء كان �شيفا �أو م�شيفا.
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�أنهن  �أيقن  �لمزهر  �شوت  �شمعن  »�إذ�  قولها:  �أي�شا  غريبها  ومن 
هو�لك«.

في معنى المزهر:
قولها:  »ومعنى  قائال:  وغيره  عبيد  �أبي  ر�أي  عيا�ص  �لقا�شي  �أورد 
�أنه لما كثرت عادته  �أي  �أنهن هو�لك«  �أيقن  »�إذ� �شمعت �شوت �لمزهر 
ونحره  عليهم،  �لمعازف  و�شرب  و�شقيهم  و�إطعامهم  �ل�شيفان  باإنز�ل 
�لإبل، �إذ� �شمعت �لمعازف عرفت  بجري عادتها �أنها تنحر... وهذ� ل 

تعتاده �لإبل ول تفهمه �إل مع �لتكر�ر و�ل�شتمر�ر«)24(.
ولعل ر�أي �بن عبيد هو ما ي�شطلح عليه في علم �لل�شانيات بالنظرية 
�ل�شلوكية، فاطر�د �قتر�ن �شوت �لمزهر بالنحر جعل �لإبل توقن بنحرها 

كلما �شمعت �لمعازف، وهو ما �شماه �بن عبيد بجري �لعادة.
كما �أورد �لقا�شي عيا�ص ر�أيا لأبي �شعيد �لني�شابوري يقول فيه: »لم 
تكن تعرف �لعرب �لعود، �إل من خالط �لح�شر منهم، و�لذي نذهب �إليه 
�أنه �لمزهر، وهو �لذي يزهر �لنار لالأ�شياف �لطر�ق، فاإذ� �شمعت �شوت 

ذلك ومعمعان �لنار �أيقنت بالعقر«)25(.
�شحته،  جو�ز  مع  عليه  و�أنكره  �لني�شابوري  ر�أي  �لقا�شي  رد  ولقد 
كان  و�إن  �لني�شابوري،  قاله  كما  '�لمزهر'   رو�ه  �أحد�  نعرف  »ول  قائال: 
كلهم  �لنا�ص  رو�ه  و�لذي  �شناها،  تالألوؤ  و�لنار  �ل�شر�ج  لأن زهور  ي�شح، 

»�لمزهر« وهو �ل�شو�ب ل ما قاله  �إن �شاء �هلل«)26(.
اإذن للمزهر معنيان:

�لأول لأبي عبيد ومن معه وهو بمعنى �شوت �لمعازف.
�لثاني لأبي عيد �لني�شابوري �أنكر فيه ر�أي �أبي عبيد وزعم �أن معنى 

�لمزهر من زهور �لنار وهو ��شتعالها وت�شعرها.
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على  ينكر  فلم  معا  �لر�أيين  عر�ص  عيا�ص  �لقا�شي  �أن  و�لمالحظ 
�لأول، ونعتبره ذلك ت�شويغا لر�أي �أبي عبيد، �إل �أنه �أنكر ر�أي �لني�شابوري 
ورده عليه مع جو�ز �شحته، فقد مال �لقا�شي عيا�ص، رحمه �هلل، لر�أي 
»رو�ه  بقوله:  �لذي عناه  وهو  �للغويين  �لل�شن وجمهور  �أهل  �لغالبية من 
�لنا�ص كلهم« �أي �لعالمين باللغة ول يق�شد �ل�شوقة طبعا، وجعله �شو�با 

حين قوله »وهو �ل�شو�ب ل ما قاله �إن �شاء �هلل )�أي �لني�شابوري(«.
�ختالفهما،  مع  �لآر�ء  عر�ص  على  �هلل،  رحمه  �لقا�شي،  درج  لقد 
ر�أي  �إلى  �إذ� مال  �أما  بالعر�ص دون ترجيح،  �كتفى  فاإذ� جوزها جميعا 
يعر�شه  فاإنه   - �لخت�شا�ص  �أه��ل  فيه  خالف  و�إن   - �لدليل  له  وك��ان 
�لقر�ئن  خالل  من  ظاهر�  �لترجيح  يبدو  و�أحيانا  �لثقة،  من  يكفي  بما 
�ل�شريحة كقوله هنا »وهو �ل�شو�ب«. كما يعمد �أحيانا �إلى �إظهار تميزه، 
و��شتحالة �إيجاد ر�أي مثل ر�أيه ، ب�شطا وبيانا،كما في قوله »وهذه نكتة 
بالغة في هذ� �لف�شل تغلغل �لقول بها لعلك ل تجدها بهذ� �لبيان في غير 

هذه �لأور�ق«)27(.
�إلى  نبه  عيا�ص  �لقا�شي  �أن  �إل��ى  �لطيب  عبد�هلل  �لدكتور  �أ���ش��ار 
�إلى ما فتح �هلل به  �لمو��شع �لتي كان فيها قو�ل مبرز� لم ي�شبقه �أحد 
عليه، يقول: »هذ� وقد كان �لقا�شي عيا�ص، رحمه �هلل، متو��شعا، وفي 
�أطر�ف نف�شه �أريحية، ودماثة خلق ولين... ومع هذ� لم ير باأ�شا �أن يذكر 
لقر�ئهما عنده من �أن �لنهج �لذي �نتهجه في هذه �لر�شالة فريد، ولم 
ي�شبق �إليه، و�حتر�ص بما جبل عليه من �شيمة تو��شع �لعلماء فقال: مما 

لم يتقدم فيه كالم بلغه علمي«)28(.
»فمن  قائال:  �لني�شابوري  ر�أي  �إنكار  �هلل،  رحمه  �لقا�شي،  ويتابع 
�أخبره �أن مالكا �لمذكور لم يخالط �لح�شر؟ وقد ذكرنا في بع�ص طرق 
هذ� �لحديث �أن قرية من قرى �ليمن، وذكر �أنه �جتمع بها �إحدى ع�شرة 
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�مر�أة و�لقرى هي �لحو��شر و�لمدن، قال تعالى: {رجل من القريتين 
عظيم}، وفي �لطريق �لآخر �أنهن من قري�ص، و�أنهن من �أهل مكة كما 
قدمنا، كما �أن �أ�شعار �لعرب جاهليها و�إ�شالميها، بدويها وح�شريها قد 

ذكرت فيها �لمز�هر و�أ�شباهها، قال �لأع�شى:
جال�ض حوله الندامى فما ينـــ             ــــفك يوؤتى بمزهر مندوف

كذ� �أن�شد �أبو عبيد وغيره، وهي �إحالة من �لرو�ية، وغلط، و�ل�شعر 
»يوؤتى بموؤكد محذوف« يعني �لزق، وبعده:

و�ضدوح اإذا يهيجها ال�ضر          ب تزقت في مزهر مندوف«)29(
فانظر كيف نظر �لقا�شي عيا�ص، رحمه �هلل، في كالم �لني�شابوري، 
عدم  في  �لمتمثل  �لعقلي  �لدليل  من  منطلقا  خلله،  �إظهار  �إل��ى  و�شعى 
��شتحالة مخالطة مالك للح�شر، ومن �أن �لن�شوة قد �جتمعن  في قرية 
ورد في  �لقرية كما  لفظ  ينظر في  �لقا�شي  ثم م�شى  �ليمن،  من قرى 
�لقر�آن �لكريم م�شتدل بما يجعل �لقرية تفيد �لمدن و�لحو��شر، وبهذ� 
يكون �لقا�شي قد هوك ر�أي �أبي �شعيد �لني�شابوري، وز�د دليال �آخر  يوؤكد 
عربي،  لفظ  وباأنه  �ل�شعري.  بال�شاهد  وذلك  �لمزهر  معنى  خالله  من 

وعادة �لعرب �إطر�ب �ل�شيفان، وذلك د�خل في �لكرم.
ول �عتر��ص بين �لر�أيين، �أو بين �لمعنيين للمزهر �شو�ء ق�شد به 
ت�شعر �لنير�ن �أو �لآلة �لمو�شيقية، فكالهما مخ�شو�ص بال�شيفان ومتعلق 
بهم، غير �أن �لأول يكون قبل و�شول �ل�شيفان توجيها لهم بمكان �لخيمة، 
وبعد و�شولهم لإن�شاج �للحوم، و�لثاني ل ي�شلح �إل بو�شولهم و�لجلو�ص 

�إليهم.
هد�يتهم  ق�شد  لالأ�شياف  �لنار  زه��ر  في  يطول  ك��الم  ولل�شعر�ء 

و�إر�شادهم لموطن �لخيام، قال �ل�شاعر:
واأني الأدعو ال�ضيف بال�ضوء بعدما       ك�ضا االأر�ض ن�ضاح الجليد وجامده
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وقال �آخر:
وم�ضتنبح قال ال�ضدى مثل قوله     ح�ضاأت له نارا لها حطب جـزل
وقمــــــــــت اإليه م�ضــــــــرعا فغنمــــتـه     مخافة قومي اأن يفوزوا به قبـل

غريب قول الحادية ع�ضرة: )اأنا�ض من حلي اأذني(

في معنى اأنا�ض:
�لقرطة  من  بالحلي  �أذن��ي  حرك  »�أي  �هلل:  رحمه  �لقا�شي،  يقول 
و�ل�شنوف، و�لنو�ص حركة كل �شيء متدل و�شائل، قال يعقوب: �أنا�ص �أثقل 
حتى نا�شا �أي تدليا و��شطربا، وهذ� نحو �لأول، قال �بن �لكلبي: �شمي 
ذ� نو�ص �أحد ملوك �ليمن ل�شفيرتين كانتا له تنو�شان تحت عاتقه، ومنه 
�لحديث   وفي  تنطف،  ونو�شاتها  �أنه دخل على حف�شة  �بن عمر  حديث 
�أنه كان للعبا�ص �شفيرتان تنو�شان على تر�ئبه، و�لحلي جمع ويقال بك�شر 
�لحاء، وقرئ في �لكتاب �لعزيز بهما جميعا، و�لحلي و�حد وهو كل ما 

تحلى به من ذهب وف�شة وجوهر و�شبهه«)30(.
�أنا�ص  �شرح  في  �لتف�شير  م�شلك  �هلل،  رحمه  �لقا�شي،  �شلك  لقد 
بقوله:�أي حرك �أذني، ثم م�شى موؤكد� كالمه بقول يعقوب و�بن �لكلبي 
هذه  منها  ��شتقى  �لتي  �لم�شان  يذكر  �أن  ول  بهما،  يعرف  �أن  غير  من 
�ل�شو�هد �شالكا م�شلك �لخت�شار تخفيفا على �لقارئ، ومع�شد� كالمه 

بالماأثور من حديث �بن عمر و�لعبا�ص.
ولقد بدت ثقافة �لقا�شي عيا�ص - رحمه �هلل - �للغوية و��شعة حيث 
مكتفيا  للمعاجم  رجوع  غير  من  �لمعرفي  مخزونه  من  �نطالقا  ي�شرح 
باإير�د �أ�شماء �للغويين و�لمحدثين. ف�شال عن علمه بالقر�ء�ت �لقر�آنية.
�أنه، رحمه �هلل،  �إننا من خالل تتبعه ل�شرح غريب �لحديث ندرك 
لي�ص يقت�شر على ر�فد و�حد بل �إنها رو�فد عدة متح منها مو�شوعيته، 

ويعتبر �لر�فدين �لقر�آني و�ل�شعري �أهمها.
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وعلى ما �أوردناه فاإن معنى �أنا�ص يتاأرجح بين  معنيين:
• حرك.
• �أثقل.

و�لمعنيان متقاربان، فال تتحرك �لأذن �إل بالأقر�ط�، فاإذ� كان وزن 
�لحلي ثقيال �أثقلت �لأذن و�إل فاإنها تحركها فقط،  ويبقى �لمعنى �لثاني 

�أن�شب للدللة على زنة حليها وثقله.
ومنه قولها: )بجحني فتبجحت(

»�أي فرحني ففرحت، قال �لر�عي:
وما الفقر من اأر�ض الع�ضيرة �ضاقنا        اإليك ولكنا بقربــــاك  نبجـــح

�أي: نفرح، هذ� قول �أبي عبيد، وقال �بن �لأنباري: معناه عظمني، 
ويوؤيده قولها: فبجحت �إلى نف�شي... وقال يعقوب: بجحت فخرت، وقال 

�بن �أوي�ص: معناه و�شع علي وترفني«)31(. 
لقد ��شتق�شى �لقا�شي دللت بجحني فاأورد لها خم�ص دللت:

• فرحني.
• عظمني.
• فخرت.

• و�شع علي. 
• ترفني.

وهذه �لدللت متكاملة ل تعار�ص بينها، ولم يرجح معنى دون �آخر، 
فقد �رت�شاها جميعا، و�لحق �أن �لمقام مقام فخر بالزوج، لذلك ل مانع 
باأن تفخر به لأنه فرحها وعظمها وو�شع عليها وترفها، وكل ما يقوم به 

�لزوج في حق زوجه قليل �إذ� �شلحت.
ومنه قولها: )فعنده �أقول فال �أقبح، و�أ�شرب فاأتقمح( 
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�أتقمح = �أتقنح
»�أي: يقبح قولي علي ويرده، وقولها: �أتقمح، قال �أبو عبيدة: �أي �أروى 
حتى ل �أحب �ل�شرب، ماأخوذ من �لناقة �لمقامح، وهي �لتي ترد �لحو�ص 
فال ت�شرب، وترفع ر�أ�شها ريا، ومن رو�ه »فاأتقنح« بالنون، فاإن �أبا عبيدة 

قال: ل �أعرفه، ول �أرى �لمحفوظ �إل بالميم«)32(.
وقريب من هذ� ما �أورده �بن دريد، في معنى تقمح: »و�لإبل قماح، 

�إذ� قامحت عن �لماء، قال �ل�شاعر: 
ونحن على جوانبها قعود          نغ�ض الطرف كاالإبل القماح

فهذ� يخالف قول �أبي عبيدة لأنه قال: نغ�ص �لطرف، فكاأن �لمقمح 
- و�هلل �أعلم - �لر�فع ر�أ�شه �شاخ�شا كان �أو مغ�شيا)33( وفي �ل�شحاح 

تقمح بمعنى: »رفع ر�أ�شه وغ�ص �لب�شر«)34(. 
�للغة،  �لقا�شي عيا�ص في  �ل�شاهد دليال على علو كعب  يعتبر هذ�  
فقد عهدناه د�ئم �ل�شتح�شار و�لرجوع لآر�ء �أبي عبيد، فكان يقبل ر�أيه 
تارة ويتحفظ �أخرى، �إل �أن �أبا عبيد �أقر بعدم علمه بمعنى »�أتقنح« -وتلك 
بالنون،  »فاأتقنح«  رو�ه  »ومن  عنه:  �لقا�شي حكاية  فقال   - �لعلماء  عادة 
�أبا عبيدة قال: ل �أعرفه«، فكان ما �أورده �لقا�شي باإز�ء هذ� �للفظ  فاإن 
في  �لقالي،  علي  �أبو  «وحكى  قال:  و�جتهاده،  وتنقيبه  تنقيره  �شميم  من 
كتابيه: '�لبارع' و'�لأمالي': يقال: قنحت �لإبل تقنح، بفتح �لنون في �لما�شي 
و�أكثر  �لري،  بعد  �ل�شرب  كرهت  �إذ�  �لنون...  باإ�شكان  قنحا  و�لم�شتقبل 
كالمهم  تقنحت تقنحا، قال �أبو زيد وقال نحوه �بن �ل�شكيت و�أبو حنيفة 
فهما �إذن بمعنى، و�لميم تتو�رد مع �لنون كثير�... وقال �شمر عن �أبي زيد: 
�بن  قال  �لري،  بعد  �لري  �بن حبيب: هو  قال  �لري،  بعد  �ل�شرب  �لتقنح 
�أبي �أوي�ص، وقال �أبو �شعيد: هو �ل�شرب على ر�شل لكثرة �للبن، لأنها لي�شت 

تناهب غيرها �ل�شرب... وقال يعقوب: �أتقنح: ل يقطع علي �شرب«)35(. 
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فانظر �إلى تدفق دللت �للفظ من خالل ما �أورده �لقا�شي �أخذ� من 
كتابي �أبي علي �لقالي، وهي كالآتي:

• كر�هة �ل�شرب بعد �لري.
• �ل�شرب فوق �لري.

• �لري بعد �لري.
• �ل�شرب على ر�شل لكثرة �للبن.

• عدم قطع �ل�شرب على �ل�شارب.
يمكن �أن نفرز من هذه �لمعاني معنيين كبيرين:

�إلى  �لم�شتحلة  �لم�شروبات  من  غيره  �أو  �لماء  ب�شرب  يتعلق  �لأول: 
درجة �لرتو�ء و�لت�شلع.

�لثاني: يتعلق ب�شرب �للبن �شربا على ر�شل لإفادة �لكثرة فيه، وذ�ك 
دليل على غنى زوجها و�متالكه �لإبل. و�شو�ء تعلق �لأمر ب�شرب �لماء �أو 
�للبن فاإنها تت�شلع منهما معا حتى ترتوي، ول مانع من �أن يكون م�شروبها 

ماء ولبنا.
ولقد �أ�شل �لقا�شي �لتاأ�شيل �للغوي للفظ باإثبات مو�رده على غير 
عادته فذكر �لم�شدرين �للذين ��شتقى منها دللت �للفظ وهما �لأمالي 

و�لبارع لأبي علي �لقالي.
في  �لتقارب  من  بينها  ما  مبينا  �للغويين  �آر�ء  من  جملة  وعر�ص 
�إذ�  »فهما   يقول:  �لتقنح  هو  �لتقمح  �أن   �إل��ى  فخل�ص  �للفظ،  دللت 
بمعنى«. وو�شح �شبب �لتقارب في �لمعنى و�لر�جع �إلى تو�رد �لميم مع 

�لنون في �لعربية ممثال بنماذج مثل غيم وغين، و�متقع و�نتقع.
كثرة  في  �إجمالها  يمكن  لتقنح  ع��دة  معاني  �لقا�شي  عر�ص  ثم 
�لم�شروب وغز�رته لبنا كان �أو ماء، و�لجمع بينهما دليل �لرخاء و�لتنعم.
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لقد �أظهرت �لمر�أة نعيمها ورغد عي�شها، وتمام ريها من م�شروبها 
كائنا ما كان، وتف�شلها على غيرها بف�شول طعامها، و�نت�شاوؤها وزهوها 

�أو �ت�شاع ج�شدها و�كتنازه.
قال �أبو عبيد: «ول �أر�ها قالت ذلك �إل من عزة �لماء عندهم، يعني 

قولها: )�أ�شرب فاأتقمح(.
هنا يتدخل �لقا�شي عيا�ص ليبرز لنا �شعة علمه وغز�رة فهمه منتقد� 
�أبا عبيد ومنكر� عليه هذ� �لتاأويل، يقول: »وما ��شطره �إلى هذ� �لتاأويل، 
وكاأنه ل �شر�ب �إل �لماء، فاأين �أنو�ع �للبن و�لخمر و�ل�شويق و�شائر �أ�شربة 
�لعرب �لتي كانو� ي�شتحلونها وي�شتعملونها من �شريف و�شريب و�شريح 

ورقيق ونبيذ ومزر وجعة وبتع وف�شيخ وطالء وباذق و�شويق؟«)36(.
يبدو من خالل هذ� �ل�شاهد �أن �إنكار �لقا�شي، رحمه �هلل، على �أبي 
عبيد كان بق�شد �إظهار معرفته بعاد�ت �لعرب وعلمه ب�شائر �أ�شربتهم، 
وفي هذ� �إ�شارة �شمنية بعلم �لقا�شي، رحمه �هلل، بدقائق �للغة، و�لفروق 
�لدقيقة بين �لمعادلت �لدللية فيها، �شالكا في هذه �لفقرة م�شلك �أبي 
�أو م�شلك �لأ�شفهاني في مفرد�ته.فقد كان  �لع�شكري في فروقه  هالل 
و�لخمر  �للبن  �أن��و�ع  فاأين  �لماء،  �إل  �شر�ب  ل  »وكاأنه  يقول:  �أن  كافيا 
وي�شتعملونها« من  ي�شتحلونها  كانو�  �لتي  �لعرب  �أ�شربة  و�شائر  و�ل�شويق 
ذهب  ما  ب��اأن  لإقناعنا  كافية  �ل�شياغة  هذه  كانت  فقد  تف�شيل،  غير 
�إليه �أبو عبيد مرجوح، وباأن �لأمر غير مقت�شر على �لماء وعزته، لكن 
ح�شه  كله  ذلك  من  بثا،مبينا  �لفروق  وبث  ب�شطا  �لقول  ب�شط  �لقا�شي 
للر�أي �لقائل  باأ�شر�ر �لعربية، وترجيحا  �للغوي �لمرهف وعلمه �لغزير 
�أ�شحابها  فيها  يذم  باأ�شعار   كالمه  مذيال  �لماء،  غير  �لمق�شود  باأن 

�لمقت�شرين على �شرب �لماء وحده، كما في قول بع�ص �لهذليين:
ومن تقلل حلوبته وينكل        عن االأعداء يغبقه القراح
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يقول �لقا�شي »ومن رو�ه »�أتفتح« بالفاء و�لتاء، فاإن لم يكن وهما، 
فمعناه عندي �لتكبر و�لزهد، قال �بن دريد �لفتحة �لتيه و�لتكبر، يقال 
في فالن فتحة، ومثله في كتاب �لعين للخليل، ويكون هنا �لتيه و�لكبر من 

�ل�شر�ب لن�شوة م�شكره«)37(.
بقوله  �لرو�ية  هذه  في  �لقا�شي  ت�شكيك  �نتباهنا  يلفت  ما  �أول  �إن 
»فاإن لم يكن وهما«، و�إن �شلم ب�شحتها فقد حددها في �لتكبر و�لزهو، 

وقد �رتكز �لقا�شي على �بن دريد و�لخليل من خالل معجميهما.
ويح�شن ق�شر معنى »�أتفتح« على �لزهو �إ�شارة �إلى ترف هذه �لزوجة 
بالنت�شاء  �شاحبها  ت�شعر  �أن  �لحال  �شعة  �شاأن  من  �إذ  عي�شها،  ورغ��د 

و�لزهو.
يمنحه  منحه  يقال  غيري،  �أطعم  »�أي  فاأتمنح(  )و�آكل  قولها  ومنه 
�إذ� �أعطاه، و�أ�شله من �لمنحة و�لمنيحة وهو �أن يجعل �لرجل للرجل لبن 

�شاته �أو ناقته ثم يردها، ثم جعلت كل عطية منحة.
للفاعل،  ومالزمته  �لفعل  تكر�ر  تقت�شي  �لتي  �أتفعل   بلفظ  وج��اء 
ومطالبة نف�شه �أو غيره به، فكاأنها تطلب من نف�شها من تمنحه، �أو تحرك 

لذلك غيرها لتف�شل عليه بما ف�شل من ماأكوله لكثرته«)38(.
ووظف  �لمنحة(،  من  )و�أ�شله  قائال  »�أتمنح«  للفظ  �لقا�شي  �أ�شل 
�لمورد �ل�شرفي موؤكد� على دللت �لت�شعيف في �لفعل وما يقت�شيه من 

�لتكر�ر و�لمعاودة.
غريب قولها في اأم اأبي زرع )عكومها رداح(

رد�ح = در�ح
جاء في كتاب �لعين »ناقة رد�ح �شخمة �لعجيزة، و�لماآكم، رُدحت 

رَد�حة فهي َرُدوح وَرَد�ح، وكب�ص َرد�ح �شخم �لألية«)39(.
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و�لرد�ح  �لأحمال...  �لعكوم:  �لأئمة:  �أبو عبيد وغير و�حد من  قال 
�لطعام �لكثير �لح�شو، وز�د على ذلك معاني منها:

قال �لهروي: �لثقيلة ومنه قيل للكتيبة �لو��شعة رد�ح، ويقال للمر�أة 
عظيمة،  رد�ح  وجفنة  �لأور�ك،  ثقيلة  �لأكفال  عظيمة  كانت  �إذ�  رد�ح، 

وجمل رد�ح عظيم.
�أما �بن حبيب فقال: �إنما هو در�ح �أي مالء)40(. 

�أبو  �عتمدها  �لتي  �لرو�ية   �لقا�شي عيا�ص، رحمه �هلل،  �شوغ  فقد 
عبيد ومن معه من �لأئمة ، وهي »رد�ح« عو�شا عن در�ح ل�شهرتها، لذلك 
معروف  �شحيح  وغيره  عبيد  �أبو  قاله  ما  قائال:  حبيب  �بن  على  عقب 
ومعناه ظاهر، ول �أدري لم �أنكره �بن حبيب، ...، فاإن رو�يتهم )�لرو�ة( 
كلهم رد�ح، ل كما قاله �بن حبيب عن �أبي �أوي�ص: در�ح لم يذكرها غيره 
في  �للفظة  هذه  وج��دت  ول  �شيخ  من  �شمعناها  ول  �شو�ه،  �شرحها  ول 
جماهير �للغة و�شحاح �لعربية، �إل �أن تكون من قولهم رجل درياحة، �أي 
�شخم، حكى ذلك �بن دريد...وفي كتاب �لعين: �لدرياحة �لق�شير)41(.
و�لثاني  ر�ج��ح  �أحدهما  ر�أيين  �هلل،  رحمه  �لقا�شي،  عر�ص  لقد 
�إليه �أميل وعليه  �أن يبد�أ بما هو  �أبي عبيد، وعادته  مرجوح، فبد�أ بر�أي 
يلفه  ول  وهن  �إليه  يت�شرب  ول  �شك  يد�خله  ل  �شو�با  ويح�شبه  �أحر�ص، 
عبيد   �أبو  »قال  قائال:  حبيب  �أبي  ر�أي  قبل  عبيد  �أبي  ب��ر�أي  فبد�أ  وهم، 
وغير و�حد من �لأئمة« وليت �شعري لم عدل عن قول �للغويين - لأن هذ� 
فذكر  بامتياز  لغوي  �لمقام  �أن  فمعلوم  �لأئمة؟  �إلى   - ��شتغالهم  مناط 

�للغوي �أولى من ذكر �لإمام لما يحتمله هذ� �لأخير من معان عدة.
�أئمة �للغة - في نظرنا - لأن  �أو  �إنه قال �لأئمة ولم يقل �للغويين  
قال  �لأتباع،  من  غيره  ياأتم  وبه  لح��ق،  ل  و�شابق  تابع  ل  متبوع  �لإم��ام 
فق�شده  �إمام«)42(  فهو  �لأم��ور  في  وقدم  به،  �قتدي  من  »فكل  �لخليل: 
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�أبي عبيد ومن معه  ر�أي  �أن  ظاهر و��شح وح�شيلة قوله جلية، مفادها 
�أحرى �أن يتبع لأنهم لن يجتمعو� على ر�أي �أعجف مهزول، لأن م�شدره 

�أئمة �للغة وفر�شانها.
وقبل �أن ي�شدر �أحكامه في ر�أي �بن حبيب تحرى في ن�شبة �لكالم 
ل�شاحبه قائال »وقال �بن حبيب فيما قر�أته م�شبوطا في كتابه، ولم �أروه 

�شماعا �إنما هو در�ح«)43(.
لقد فعل ذلك لئال يبني �أحكامه على وهم فثبت �لر�أي ل�شاحبه، ثم 
�نبرى له ناقد�، ونافيا نفيا قاطعا باأن يكون و�حد من �أئمة �للغة قال بر�أي 
�بن حبيب، قال، رحمه �هلل: »ما قاله �أبو عبيد وغيره �شحيح معروف، 
ومعناه ظاهر، ول �أدري لم �أنكره �بن حبيب« ثم و��شل حديثه عن رو�ية 
در�ح قائال: »لم يذكرها غيره ول �شرحها �شو�ه، ول �شمعناها من �شيخ، 
ول وجدت في جماهير �للغة و�شحاح �لعربية«)44( وبهذ� يكون �لقا�شي، 
رحمه �هلل تعالى، قد ن�شف ر�أي �بن حبيب ن�شفا وهوكه تهويكا، وقد ظهر 
�للغة  م�شادر  في  حبيب  �بن  لر�أي  �أثر  بانعد�م  �لمطلق  نفيه  من  ذلك 
وبطونها، وهذ� دليل �آخر على �أن �لقا�شي، رحمه �هلل، قد ��شتق�شاها 
و�أوجعها تقليبا وتفتي�شا، ف�شال عن كونه لم ي�شمعها من �شيخ. على عك�ص 

�لر�أي �لذي �عتمده فهو جار على �أل�شنة �ل�شيوخ.
فالقا�شي نفى وجود در�ح في �لمعاجم �لعربية �إل �أن تكون درياحة، 
ق�شير  �أي  درياحة  »رجل  قائال:  �شحاحه  في  �لجوهري  �أثبته  ما  وهو 

�شمين �شخم �لبطن«)45(.
�لحديث  فو��شل  فاإن  حبيب،  �بن  مق�شود  هي  درياحة  كانت  و�إن 

تاأباها وتمجها، وت�شكن لرد�ح لمو�فقتها لها.
غريب قولها في ابنة اأبي زرع: )بنت �أبي زرع فما بنت �أبي زرع طوع 
�أمها، ويروى زين �أبيها وزين �أمها وغيظ جارتها، ويروى عقر جارتها، 
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ويروى  جارتها،  حين  ويروى  جارتها،  حير  ويروى  جارتها،  عبر  ويروى 
حبر جارتها...(

طوع = زين=غيظ =عقر = غير= عبر= حير= حين = حبر..
»وقولها: طوع �أبيها وطوع �أمها، �أي: �أنها بارة بهما غير خارجة  عن 
ر�أيهما، وهذ� دل على عفتها وعقلها، ومن رو�ه زين فمعناه �أن من له مثل 
هذه �لبنت في كمالها وجمالها يتزين بها ويتجمل، قال تعالى: {المال 

والبنون زينة الحياة الدنيا}«)46(.
ثمة  �أن  �أي  لها،  دللية  معادلت  فال  وزي��ن  طوع  للفظتي  بالن�شبة 
�إجماع بين رو�ة �لحديث، وقد ف�شرهما �لقا�شي عيا�ص تف�شير� مقبول 
�لثاني من �لكالم و�لمتعلق  �ل�شق  �أما  �لكريم،  �لقر�آن  و�أ�شل لذلك من 
�أبي زرع في عالقته بجارتها، فقد وجدنا رو�ية ر�جحة �عتمدها  ببنت 
يمكن  �أخ��رى  ورو�ي���ات  جارتها(  )غيظ  وه��ي:  �هلل،  رحمه  �لقا�شي، 
�عتبارها بد�ئل للرو�ية �لأ�شل، وهي في عمومها ل تتعار�ص، بل يمكننا 

�عتمدها مجموعة، وهي كالآتي:
 غيظ جارتها

 عقر جارتها )�أي: جرحها(
 غير جارتها )�أي: تغار منها جارتها(
 عبر جارتها )�أي: تعتبر بها جارتها(

 حبر جارتها )�أي: �شرورها( »�لحبر و�ل�شر �لجمال و�لبهاء«)47(.
 حير جارتها )�أي: �شبب حيرتها( قال �لخليل: »حار ب�شرك ، يحار 
حيرة وحير�، وذلك �إذ� نظرت �إلى �ل�شيء فغ�شي ب�شرك، وهو حير�ن 

تائه«)48(.
يوفق  لم  �شيء  وكل  �لهالك،  »�لحين:  هالكها(  )�أي:  جارتها  حين   

للر�شاد«)49(.
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لقد �شلك �لقا�شي نهجه �لمعروف و�لمتمثل في �شرح �لرو�ية �لأ�شل 
ثم بد�ئلها بعدها، ليهتدي في �لأخير �إلى عدم �لتعار�ص قائال: »و�إنها 
لتمام ح�شنها وت�شابه خلقها في �لكمال، وخلقها غيظ جارتها �أي �شرتها، 
�أو مجاورتها، و�أن ما تر�ه من ذلك يغيظها وتغار له، وتحار منه، وتعتبر 
�إذ�  يع�شى  ب�شرها  ويكاد  ل�شبيلها،  ت�شتقيم  ول  لأمرها،  تهتدي  ل  حتى 
ويبكيها ح�شد�  ويعقرها  لي�شت كذلك،  �إذ  وكمالها،  �إلى جمالها  نظرت 
يجرح  ..�أو  ج�شد�  يهلكها  �إم��ا  يعقرها:  معنى  فيكون  بها،  وغيرة  لها، 
لذلك قلبها، ويبكيه على ما تقدم  من تف�شير عقر«)50( ثم يختم بقوله : 

و�شيكون معنى هذه �لألفاظ مت�شابها �إن �شاء �هلل)51(.
دللت  جمع  في  �جتهد  تعالى  �هلل  رحمه  �لقا�شي  �أن  ن��ر�ه  و�ل��ذي 
�لفروق،  من  بينها  ما  يخفى  ولي�ص  م�شانها،  من  معانيه  مورد�  �لبد�ئل 
لذلك �إن �شح �لتعقيب قلنا : ومعنى هذه �لألفاظ متكامل ولي�ص مت�شابها، 
وهذ� ما يعطي للبد�ئل طاقة �إ�شافية ويعطي لجهد �لقا�شي قيمته �لعلمية.
تنقث  ول  تبثيثا،  زرع: )لتبث حديثنا  �أبي  في جارية  قولها  غريب 

مريتنا تنقيثا ول تغث طعامنا تغثيثا، ول تمالأ بيتنا تع�شي�شا(.
1 - تبث= تنث 

�لبث  �بن حبيب  قال  تظهر،  ل  بمعنى  تنث  ول  تن�شر  ل  �أي  تبث  ل 
و�لنث بمعنى. وقد م�شى �لقول في �لفرق بينهما مع غريب قول �لزوجة 

�لأولى.
2 - تنقث= تنقل= تف�شد= تهلك

ت�نقيثا= تق�شي�شا
»نقث خلط �شيء ب�شيء ونقله، ونقث ما في منزلي �أجمع: نقله كله، 
ونقثو� حديثهم خلطوه، كما ينقث �لطعام، وخرج ينقث، ي�شرع في نقل 

قو�ئمه، ونقثت �لعظم �أنقثه، ��شتخرجت ما فيه من �لمخ«)52(.
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به  تذهب  ل  �أي  �ل�شير،  في  �لإ���ش��ر�ع  »�لتنقيث  �لبغية:  في  وج��اء 
�لني�شابوري:  قال  تنقل،  ل  بمعنى  وهو  �أبوعبيد  قال  كما  فيه،  وتخون 
�لتنقيث �إخر�ج ما في منزل �أهلها �إلى غيرهم)53( وهما متقاربان. وقد 

�أورد رو�ية �أخرى، هي ول تنقث ميرتنا تق�شي�شا بدل تقثيثا.
3 - تغث= تغ�ص

تغثيثا= تغ�شي�شا
قال �لقا�شي �أي�شا ي�شح معنى »تغث« �أي تاأكل �أكل ف�شاد كما تفعل 
�ل�شو�شة، ثم يرجح قولها في رو�ية �لزبير)تف�شد ميرتنا تق�شي�شا( بقوله 
»فمعناه عندي قريب من �لأول«)54( �أي ل تف�شد ميرتنا بالنقل و�لخيانة 
كلها  �لبد�ئل  دللت  يجمع  بهذ�  وهو  �أكلها،  في  و�لإ�شر�ف  و�لحتجان 
لي�شل �إلى معنى قولها من غير �طر�ح لو�حدة من �لبد�ئل �لو�ردة في 
�لرو�يات �لأخرى موؤكد� ذلك بقوله »فمعاني هذه �لألفاظ و�إن �ختلفت 
متقاربة« وهو غير قوله في �لذي م�شي من غريب قولها في بنت �أبي زرع 

»ويكون معنى هذه �لألفاظ مت�شابها �إن �شاء �هلل«.
وتبقى هذه �لرو�ية )لتبث حديثنا تبثيثا، ول تنقث مريتنا تنقيثا ول 
تغث طعامنا تغثيثا( �لرو�ية �لأ�شلم، »فاإن �لتز�م �لثاء في تبث وتنقث 
وتغث ث�شريع لمقاطع �أ�شجاع هذه �لفقر«)56( وهذ� �شرب من �لبديع ل 

يخفى جماله.
4 - �أما قولها »ل تمالأ بيتنا تع�شي�شا« فيقول فيه �لقا�شي عيا�ص رحمه 
مهتبلة  للبيت،  م�شلحة  �أنها  فمعناه  �لمهملة  بالعين  رو�ه  »فمن  �هلل 
�أبيه  �أوي�ص عن  �أبي  و�إبعاد هامته...وقال �بن  و�إلقاء كنا�شته،  بتنظيفه، 
�أر�دت �أنها تقم بيتنا ول تدع �لقمامة و�لق�شب، فكاأنه ع�ص طائر في قذره 
وق�شبه. وقال �لهروي: ل تف�شد ميرتنا تع�شي�شا معناه �أنها ل تخوننا في 
طعامنا فتخبئ في هذه �لز�وية �شيئا، وفي هذه �شيئا كالطيور... وقال 
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�لخطابي هو ماأخوذ من قولهم ع�ش�ص �لخبز �إذ� ف�شد، يريد �أنها تح�شن 
مر�عاة �لطعام وتتعاهده باأن تطعم منه �أول فاأول طريا.

ومن قال تغ�شي�شا بالغين �لمعجمة فهو من �لغ�ص)57(.
من غريب قولها في ما تبقى من الحديث.

)و�لأوطاب تمخ�ص(
في معنى االأوطاب: 

�لأوطاب تخت�ص باأ�شقية �للبن، ذكر �أبو �شعيد �لني�شابوري �أن جمع 
وطب على �أوطاب في هذ� �لحديث منكر في �لعربية لأن فعال ل يجمع 

على �أفعال.
�أن  �إنكاره  �أما  �شيئا،  �شعيد  �أبو  يقل  »لم  �هلل،  رحمه  �لقا�شي،  قال 
�أوطاب في �لعربية، فهذه عربية �شحيحة منقولة عن  يجمع وطب على 
و�شلم،  عليه  �هلل  �شلى  �لنبي،  �لطرق، فحكاها  وباأ�شح  �لعرب،  �أف�شح 
�أو حكتها عائ�شة بح�شرته، ورو�ه ف�شحاء �لتابعين، ول يحكون لحنا... 
وليتنا وجدنا مثل هذه �لطرق في �أكثر �للغة، ول يقال في مثل هذ� منكر 
ول خطاأ، ولكنه يقال نادر، وكيف و�أئمة هذ� �ل�شاأن يخالفونه؟ قال �لخليل 

جمع �لوطب وطاب و�أوطاب وحكى مثله �بن دريد في �لجمهرة«)58(.
لم ي�شلم �أبو �شعيد �لني�شابوري من نقد �لقا�شي عيا�ص في جل ما 
�أورده حكاية عنه، وقد رد عليه ر�أيه بخ�شو�ص جمع وطب، و�شاق ح�شد� 

من �لأدلة على ذلك، منها:
• �أن هذ� �لجمع عربي ف�شيح،

• �إنه منقول عن �أف�شح �لعرب وباأ�شح �لطرق،
• رو�ه ف�شحاء �لتابعين �لذين ل يحكون لحنا،

• �لطريق �لذي و�شلنا منه هذ� �للفظ ح�شين،
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• ت�شويبه له �للفظ �لأن�شب في �لحكم على �لجمع فا�شتبدل بنادر لفظ 
منكر وخطاأ،

• ��شتدلله باأئمة �للغة في �إثبات �شحة �لجمع،

على �ضبيل الختم:
�إن �لكالم عما �أورده �لقا�شي عيا�ص من نفائ�ص ي�شتلزم �لتنزه في 
�لحديث  علمي  عن  ف�شال  ولغة،  وبالغة  نحو�  كلها  �لعربية  �للغة  علوم 

و�لفقه.
�لنقدية  �لكتب  نفائ�ص  من  وجدناه  �لكتاب  هذ�  نقر�أ  ونحن  و�إننا 
على خو�ص غمار  �لعزم  فينا  تجدد  لذلك  وم�شطلحا،  منهجا  �لدقيقة 

�لمعارف �لمتز�حمة فيه، وذلك يرجع ل�شببين:
�لأول: يكمن في قيمة �لمتن �لمدرو�ص، فهو ن�ص في غريب �لحديث 
جمع غريب �للغة فاأعطى للباحث منحة بحث ثرية وغنية وفريدة، »فاأنت 
مختار  ف�شوله  وقلة  ف�شوله  كثرة  مع  وجدته  زرع  �أم  كالم  تاأملت  �إذ� 
�لكلمات، و��شح �ل�شمات، بين �لق�شمات، قد قدرت �ألفاظه قي�ص معانيه، 

وقررت قو�عده و�شيدت مبانيه«)59(.
�لقا�شي عيا�ص رحمه  �لجليل  �لعالم  �لثاني: يكمن في خ�شو�شية 
�للغوية  و�لعلوم  �ل�شرعية  �لعلوم  بين  وجمعه  �لغزير  فعلمه  تعالى،  �هلل 

جعل بحثه فريد�، بل �أخرج كتابه �إخر�جا نقديا غبر م�شبوق �إليه.
في  منا  رغبة  �لمدرو�ص،  للمو�شوع  �ختيارنا  ك��ان  �ل�شببين  لهذين 
�لك�شف عن جهود �لرجل �للغوية، و�إظهار تدفق �لدللت في �للفظة �لنبوية 
�نطالقا من تعدد �لرو�يات �لتي وردت بها �أقو�ل �لن�شوة، فكان ذ�ك �لتعدد 
نقر  ثمة دلليا، ما يجعلنا  لغويا ومن  و�أغناه  �لحديث،  �أثرى معنى  مورد� 

حقيقية بغنى لغة �لحديث �ل�شريف، ول غرو فهي لغة �لقر�آن �لكريم.



تدفق داللة املفردة النبوية بتعدد الروايات في غريب احلديث

20
15

بر 
تم

سب
 - 

هـ
14

36
ة 

عد
لق

و ا
، ذ

 4
1 

دد
لع

ا

108

جـــــذور

الهوامــ�ض

)1( �لقا�شي عيا�ص، بغية �لر�ئد �ص 2.

)2( �لقا�شي عيا�ص، بغية �لر�ئد �ص 2.

)3( �لقا�شي عيا�ص، بغية �لر�ئد �ص 6.
)4( عالل �لغازي، �شورة �لنقد �لأدبي في �لبغية �ص 91.

)5( �بت�شام مرهون �ل�شفار،منهج �لبحث �لأدبي عند �لقا�شي عيا�ص �ص 270-269.
)6( عالل �لغازي، �شورة �لنقد �لأدبي في �لبغية �ص 88.

)7( عبد�هلل �لطيب، �لقا�شي عيا�ص �لناقد ، مجلة �لمناهل ع 19 �ص 1980 �ص 199.
)8( عالل �لغازي، �شورة �لنقد �لأدبي في �لبغية �ص 88. 

)9( �لقا�شي عيا�ص، بغية �لر�ئد �ص 215.

)10( �لقا�شي عيا�ص، بغية �لر�ئد �ص 45.
)11( �لقا�شي عيا�ص، بغية �لر�ئد �ص 48-47. 
)12( �لقا�شي عيا�ص، بغية �لر�ئد �ص 48-47.

)13( �لقا�شي عيا�ص، بغية �لر�ئد �ص 59.
)14( نف�شه �ص 60-59.  

)15( �لقا�شي عيا�ص، بغية �لر�ئد �ص 60-59. 
)16( نف�شه. 

)17( �لقا�شي عيا�ص، بغية �لر�ئد �ص 80.
)18( نف�شه.

)19( �لقا�شي عيا�ص، بغية �لر�ئد �ص 80.
)20( نف�شه �ص 88. 

)21( �لقا�شي عيا�ص، بغية �لر�ئد �ص 88.
)22( نف�شه �ص 100.

)23( �لقا�شي عيا�ص، بغية �لر�ئد �ص 100. 
)24( نف�شه �ص 109.
)25( نف�شه �ص 111.



موالي علي سليماني
20

15
بر 

تم
سب

 - 
هـ

14
36

ة 
عد

لق
و ا

، ذ
 4

1 
دد

لع
ا

109

جـــــذور

)26( �لقا�شي عيا�ص، بغية �لر�ئد �ص 112. 
)27( �لقا�شي عيا�ص، بغية �لر�ئد �ص 41-40.

)28( عبد�هلل �لطيب، �لقا�شي عيا�ص �لناقد ، مجلة �لمناهل �ص 212. 
)29( �لقا�شي عيا�ص، بغية �لر�ئد �ص 112.

)30( �لقا�شي عيا�ص، بغية �لر�ئد �ص 119-118.
)31( �لقا�شي عيا�ص، بغية �لر�ئد �ص 119.

)32( نف�شه �ص 127.
)33( �بن دريد، �لجمهرة ج 1 ، �ص 260.
)34( �لجوهري، �ل�شحاح ج 1، �ص 379.

)35( �لقا�شي عيا�ص، بغية �لر�ئد �ص 128.

)36( �لقا�شي عيا�ص، بغية �لر�ئد �ص 130.

)37( �لقا�شي عيا�ص، بغية �لر�ئد �ص 130.
)38( �لقا�شي عيا�ص، بغية �لر�ئد �ص 129-128.

)39( �لخليل بن �أحمد �لفر�هيدي، كتاب �لعبن، باب �لر�ء،ج 2 �ص 110.
)40( ينظر �لقا�شي عيا�ص، بغية �لر�ئد �ص 132.

)41( نف�شه. 
)42( �لخليل بن �أحمد �لفر�هيدي، كتاب �لعبن، باب �لهمزة ج 1 �ص 88.

)43( �لقا�شي عيا�ص، بغية �لر�ئد �ص 132. 
)44( �لقا�شي عيا�ص، بغية �لر�ئد �ص 133. 

)45( �لجوهري، �ل�شحاح ج 1 �ص 361.
)46( �لقا�شي عيا�ص، بغية �لر�ئد �ص 147. 

)47( �لخليل بن �أحمد �لفر�هيدي، كتاب �لعبن، باب �لحاء، ج 1 �ص 278.

)48( �لخليل بن �أحمد �لفر�هيدي، كتاب �لعبن، باب �لحاء، ج 1 �ص 377.
)49( نف�شه باب �لحاء �ص 379.

)50( �لقا�شي عيا�ص، بغية �لر�ئد �ص 145.
)51( نف�شه .

)52( �بن فار�ص، �لمقايي�ص ج 2 �ص 577.
)53( �لقا�شي عيا�ص، بغية �لر�ئد �ص 145. 



تدفق داللة املفردة النبوية بتعدد الروايات في غريب احلديث

20
15

بر 
تم

سب
 - 

هـ
14

36
ة 

عد
لق

و ا
، ذ

 4
1 

دد
لع

ا

110

جـــــذور

)54( �لقا�شي عيا�ص، بغية �لر�ئد �ص 150. 
)55( �لقا�شي عيا�ص، بغية �لر�ئد �ص 151. 

)56( محمد بن تاويت، عيا�ص �لنقاد �لبالغي، مجلة �لمناهل ع 19.
)57( �لقا�شي عيا�ص، بغية �لر�ئد �ص 151. 
)58( �لقا�شي عيا�ص، بغية �لر�ئد �ص 154.

)59( �لقا�شي عيا�ص، بغية �لر�ئد �ص 187-186.



20
15

بر 
تم

سب
 - 

هـ
14

36
ة 

عد
لق

و ا
، ذ

 4
1 

دد
لع

ا

111

جـــــذور

املروي له ودوره يف البنية احلكائية يف كتاب

بالغات الن�ساء البن طيفور )280هـ(

�صلوح م�صلح ال�رسيحي احلربي)*(

مقدمــــــة:
في  تتمثل  رئي�سة  �أقطاب  ثالثة  خالل  من  �ل�ّسردّية  �لبنية  تت�سكل 
�لّر�وّي , �لمادة �لمروّية, �لمروّي له �أو ما يطلق عليه �ل�ّسارد, و�لم�سرود, 

و�لم�سرود له.
م�سدر  له  و�ل��م��روّي  �ل��ّر�وي  بين  بتو�سطها  �لمروّية  �لمادة  وُتعد 
در وباّث لها , و�لثاني - �لمروّي  خ�سوبة لكليهما, فالأول - �لّر�وي - ُم�سِّ
�لباّث  �أي:  له  و�لمروّي  �ل��ّر�وي  بين  �لعالقة  فاإّن  لذلك  لها,  متلٍق   - له 
�لإر�سال  لعملية  مبا�سرة  وتخ�سع  لكليهما,  و�لمتلقي عالقة لزبة لزمة 
و�ل�ستقبال, وترتبط بثنائّية �لّنطق و�ل�ستماع, لذ� فاإّن ح�سور �أحدهما 
�لكتاب  �سارد  على  نتعرف  �إّن  »فما  �لآخر  لح�سور  مبا�سرة  عالمة  يعّد 
بالمعنى �لو��سع لكلمة �سارد حّتى يحتم علينا �أن نقّر بوجود مر�فقه �أي 
�لم�سرود  �ليوم  ن�سميه  �لذي  وهو  �لملفوظ,  �لخطاب  �إليه  يوجه  �لذي 

له«)1(.  
وقد كان �لّر�وي هو محور �لّرو�ية, و�سوتها, ُت�سند له مهام �ل�ّسرد 
و�لق�ّص على �لّرغم من �أّنه  »�سخ�سية متخيلة, �أو كائن من ورق �ساأنه 

)*( أستاذ األدب العربي المشارك - كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - جامعة الملك عبدالعزيز بجدة..
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�لموؤلف  بها  يتو�سل  �لأخرى,  �لّرو�ئية  �ل�سخ�سيات  باقي  �ساأن  في ذلك 
وهو يوؤ�س�ص عالمه �لحكائّي لتنوب عنه في �سرد �لحكي وتمرير خطابه 

ا ممار�سة لعبة �لإيهام بو�قعية ما يروي«)2(. �لأيدلوجّي, و�أي�سً
خطاب  وبف�سل  ل��ه,  بمخاطبته  قيمة  له  �ل��م��روّي  �ل���ّر�وي  ُي�ْك�سب 
�لمروّي  �أنت  ت�ستح�سر  �لّر�وي  »فاأنا  له  با�ستقباله  �إل  فاعليته  لتتحقق 
له �لحا�سر في ن�سيج �لّن�ّص كّله, فهو �لذي يتلّقى جميع �لخطابات من 
�ل�ّسخ�ص  هو  له  �لمروّي  يكون  وبذلك  �لمختلفة  �لإر�سالية  م�سادرها 
�لذي ي�سرد له و�لمتمو�سع �أو �لمتطبع )Inscribed( في �ل�ّسرد, وهناك 
له  لم تطبع ظاهرّيا( م�سروٌد  �إب��ر�زه  �أكثر يجري  �أو  �لأقل )و�حٌد  على 
لكّل �سرد يقع في م�ستوى �لحكي لل�ّسارد نف�سه �لذي يوجه �لكالم له �أو 
لها«)3(. لذ� فاإّن �لمروّي له قابع د�خل مظّلة �لحكي برمتها �سو�ء �أكانت 

�لمحكّيات �سفهّية �أم ن�سّية كتابّية.
وعلى �لّرغم من �أهمية �لمروّي له ودوره في بناء �لّن�ّص و��ستكمال 
حلقة �لخطاب به , �إل �إّنه عانى من تجاهل �لّنقاد و�لّد�ر�سين في �لوقت 
�لمادة  حظيت  كما  و�لّدر��سة,  بالبحث  �ل��ّر�وي  قرينه  فيه  حظي  �لذي 
�أي�سا, وظّل �لمروّي له جانبا م�سكوتا  �لمتو�سطة بينهما بذلك  �لمروّية 
بارت,  رولن  كتابات  في  خا�سة  ب�سورة  �لأول��ى  للمرة  ظهر  حّتى  عنه 
بعد ذلك جير�ر جينيت  �إليه  نظر  ثم  �لما�سّي,  �لقرن  �ستينيات  خالل 
�لهدف من  �لإّنكلو�ساكوني, كان  �لعالم  في فرن�سا, وجير�لد برن�ص في 
�أّن  �لّلب�ص �لذي لحق به بعد  �إز�لة  تغير هذ� �لم�سطلح - �لمروّي له - 
و�لقارئ  �لحقيقّي  �لقارئ  وبين م�سطلحّي  بينه  �لّد�ر�سين  بع�ص  خلط 
منّي. �ساعد على زيادة �لّلب�ص و�لخلط بين �لمفاهيم تباين ت�سمياته  �ل�سّ
عند �لّنقاد �لعرب »فبع�سهم يتوكاأ على �لعامة له »�لقارئ« و»�لمتلقّي« 
و»�لمر�سل« و»�لمتحدث �إليه« و»�لم�ستقبل« وبع�سهم يطلق عليه ت�سميات 
»�لمروّي  ب�  في�سميه  للم�سطلح  وروؤيته  وذوقه  ثقافته  من  نابعة  ة  خا�سّ

له«)4(. وهو �لم�سطلح �لذي �ستقف عليه �لّدر��سة.
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تحرير م�صطلح المروّي له:
و�لقارئ  �لحقيقّي  �ل��ق��ارئ  من  بكل  له  �ل��م��روّي  م�سطلح  �لتب�ص 
منّي . ولعل �لتبا�سه بمفهوم �لقارئ �لحقيقّي يعود �إلى مابينهما من  �ل�سّ
تجن�ص ظاهري حّتى �إّن بع�ص �لّد�ر�سين �أطلقو� على هذين �لمفهومين: 
)�لمروّي له و�لقارئ �لحقيقّي ( �سيغة قر�ء , دون �للتفات �إلى مابينهما 
من �ختالفات و��سحة تجعل �لمروّي له كائنا �فتر��سّيا قابعا د�خل �لّن�ّص 
�لذي يحدد �سيغ وجوده ب�سكل نهائي, وتختزل ح�سوره موؤ�سر�ت تنبع من 
وعالقاته  و�لمكانية,  �لزمنية  بمالب�ساته  ي  �لّن�سّ �لف�ساء  ويعّد  �لّن�ّص, 
حقيقي  كائن  فهو  �لحقيقّي  �لقارئ  �لآخ��ر  ��ا  �أمًّ عالمه,  هي  �لمت�سعبة 
قابع خارج �لّن�ّص, يتعدّد ويختلف بتعدّد �لقّر�ء و�ختالف �سخ�سياتهم 
وثقافتهم وذ�كرتهم وتجاربهم و�أزمنتهم , لذلك فاإّن �سفاته غير متوقعة, 
ومتغيرة, وقائمتهم مفتوحة. وقع في هذ� �لّلب�ص رولن بارت, حين و�سع 
�لقارئ في م�ستوى �ل�ّسارد بدل من �لمروّي له فقال: »ليمكن �أن يوجد 
�سرد بدون �سارد, وبدون م�ستمع �أو قارئ... فعالمات �ل�ّسارد تبدو لأول 
�أن  كما  �لقارئ...  عالمات  من  عدد�  و�أكثر  للروؤية,  قابلّية  �أكثر  وهلة 
عالمات �لقارئ في �لو�قع هي �أكثر مخادعة من عالمات �ل�ّسارد«)5(. 
�ل��ّر�وّي,  خطاب  يتلقى  �لذي  فهو  د�خلي  �ساأن  له  »�لمروّي  فاإّن  وبذلك 
ويتو�زى مع زمن �لخطاب , وهو زمن �لكتابة و�لّن�ّص, وهو �آني  د�خلّي 
زمن  عبر  له  �لمروّي  روؤية  يمكن  ل  �ل�ّسردّي«)6( لذلك  بالترهين  يتمتع 
�لّن�ّص؛   زمن  مع  تحديده  يمكن  ل  كما  قبلّي خارجّي,  زمن  لأّنه  �لق�ّص 
�لقر�ءة وهو زمن بعدي خارجي ومتعلق بالقارئ �لحقيقّي ل  لأّنه زمن 
يتلقى  �لّن�ّص  لأّن  �لّن�ّص وهو زمن مفتوح؛  تلّقي  لأّنه زمن  له,  بالمروّي 
في �أزمنة عديدة ومختلفة تتعلق بالّتلقي �لمفتوح. يو�سح ذلك تودروف, 
فيقول: »لي�ص �لم�سرود له هو �لقارئ �لفعلّي... علينا �أل نخلط بين �لدور, 
وبين �لممثل �لذي يوؤديه , وهذ� �لظهور �لمتز�من ل يعدو �أّن يكون جزء� 



املروي له ودوره في البنية احلكائية في كتاب بالغات النساء البن طيفور

20
15

بر 
تم

سب
 - 

هـ
14

36
ة 

عد
لق

و ا
، ذ

 4
1 

دد
لع

ا

114

جـــــذور

من �لقانون �لّدللّي �لعام �لذي يكون بمقت�ساه �لأنا و �لأنت, �أو بالأحرى 
مر�سل ملفوظ ما ومتلقيه دوما مرتبطين �أ�سّد �رتباط«)7(.

له  �ل��م��روّي  �أّن  بر�ن�ص(  )جير�لد  ومنهم  �لّنقاد  بع�ص  ي��رى  ل��ذ� 
�لحقيقّي,  �لقارئ  �أو  �لمتلقّي  مع  يخلط  �أل  يجب  مح�ص  �سردّي  »بناء 
له  م�سرود  على  يحتوي  منه  )كل  �ل�ّسردّيات  من  �لعديد  يقر�أ  �أن  يمكن 
نف�سها  �لمجموعة  على  د�ئما  يحتوي  )�لذي  نف�سه  �ل�ّسرد  �أو  مختلف( 
�لقّر�ء  �أن تقر�أه مجموعة مختلفة من  من �لم�سرود لهم( و�لذي يمكن 
�لحقيقّيين«)8( ولكن على �لّرغم من �لف�سل �لتنظيري بين �لمروّي له 
و�لمتلقّي �لخارجّي )�لقارئ �لحقيقّي( ؛ �إل �أّن �لطبيعة �لبنائّية للّن�ص 
تفر�ص حيًز� تو��سلًيا بينهما, فيتماهى �لأول مع �لثاني »فبما �أّن �ل�سمير 
ُمتلقي  �لقارئ  فاإّن  عليه,  نتحدث  �لذي  �ل�سخ�ص  �إلى  ي�سير  �لمخاطب 

�لر�سالة �لمجبر يجد نف�سه هنا م�سار� �إليه ب�سفة �سريحة«)9(.
يختلف  �إّنه  نلحظ  �لحقيقّي  �لقارئ  عن  له  �لمروّي  �ختلف  ومثلما 
منّي Implied reader �لكائن �لمتخيل �لذي يولد  �أي�سا عن �لقارئ �ل�سّ
�أّنه  من  �لّرغم  على  منّي  �ل�سّ »فالقارئ  �ل�ّسردّي  �لّن�ّص  ق��ر�ءة  لحظة 
يلتقي مع �لمروّي له في وجودهما د�خل �لبنية �ل�ّسردّية بو�سفهما معطًى 
ن�سًيا, �إل �أّنه يتميز عنه باأّنه من �لممكن �أّن يتج�سد ح�سوره فعلًيا على 
م�سرح �لأحد�ث من خالل تماهيه في �إحدى �سخ�سّيات �لعمل �لق�س�سّي 
تماهًيا يجعل �لف�سل بينهما �أمًر� �سعًبا«)10(. ولإز�لة �لّلب�ص بين متلقي 
�لّن�ّص و�لمروي له  قدم »لينتنفلت« مخطًطا تو�سيحًيا لم�ستويات �لّن�ّص 

�ل�ّسردّي يو�سح �لفرق بينهما)11(.
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بو�سفه  �ل���ّر�وي  بين  �لمبا�سرة  �لعالقة  ليننفلت  مخطط  يو�سح 
�سخ�سية متخيلة و�لمروّي له ف�ساًل عن تو�زيهما ووقوعهما في �لم�ستوى 

نف�سه , �إلى جانب ذلك تو�زي �لموؤلف مع �لقارئ �لحقيقّي.
�ل�ّسردّي,  �لو�سع  �أحد عنا�سر  له هو  »�لمروّي  �إّن  �سبق  نلحظ مما 
يقع في م�ستوى �لّر�وي, ول يلتب�ص قلبًيا بالقارئ حّتى ولو كان هو �لقارئ 
ومن  جهة,  من  هذ�  بالموؤلف«)12(  �ل�ّسارد  يلتب�ص  مما  �أكثر  منّي  �ل�سّ
 - منّي  �ل�سّ و�لقارئ  له  �لمروّي   - منهما جمهوره  لكل  فاإّن  �أخرى  جهة 
منّي فهو جمهور �لموؤلف  فالمروّي له هو جمهور �لّر�وّي , �أّما �لقارئ �ل�سّ

منّي)13(.  �ل�سّ
منّي, فاإّنه ل يلتب�ص كذلك  وكما �أّن �لمروّي له لم يلتب�ص بالقارئ �ل�سّ
له  �لمروّي  �إلى عالم  ينتمي  �لحقيقّي ل  �لقارئ  »لأّن  �لحقيقّي  بالقارئ 
له  �لمروّي  بينما  �لكتاب  يقر�أ  وهو  �لحقيقّي,  �لعالم  �إلى  بل  �لوهمّي, 

ي�سمع �لحكاية«)14(. 
المروّي لــه:

�ختالف  تعدّد  ل  وتو�فق  تكامل  تعدّد  له  �لمروّي  تعريفات  تعدّدت 
لهذ�  �لّنقاد  روؤي��ة  زو�ي��ا  تعدّد  �إل��ى  يعود  �لتعدّد  ذل��ك  ولعل  وتناق�ص, 
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تعريفه  �لر�سد  هذ�  خالل  من  ليكتمل  ر�سدها  من  لبّد  لذ�  �لمفهوم, 
بو�سوح ؛ وبذلك يمكن �لقول: �إّن �لمروّي له هو:

ة , وهو لي�ص مجرد فرد تق�ّص  - �ل�سامع �أو �لقارئ �لذي توجه �إليه �لق�سّ
ة  �لق�سّ �أّن  �إل��ى  ماي�سير  �لّن�ّص  يت�سمن  �أن  ينبغي  �إذ  ة  �لق�سّ عليه 
�لّن�ّص  ت�سمين  يعني  مما  معين  ق��ارئ  �أو  جمهور  �إل��ى  فعاًل  موجهة 

مايوحي بذلك)15(.
له  �لأقل مروي  , ويوجد على  �لّن�ّص  له في  ُيروى  �لذي  �ل�سخ�ص  - هو 
يتموقع على  �سرد  لكل   ) ن�سبًيا  نحو �سريح  تقديمه على  و�حد )يتم 
�لّر�وي  فيه  يوجد  �لذي   )diegetic level( نف�سه  �لحكائّي  �لم�ستوى 
�لذي يخاطبه ويمكن �أّن يوجد بالطبع �أكثر من مروّي له يتم مخاطبة 

كّل منهم بو��سطة �لّر�وّي نف�سه �أو بو��سطة ر�ٍو �آخر)16(.
- هو �لمقابل �لخيالي للّر�وي, �أي من يتوجه �لّر�وي �سر�حًة �أو �سمًنا 
ة �إليه وتكمن �أهمية �لمروّي له في �أّنه ي�ساعد على تحليل بنية  بالق�سّ

�لّن�ّص بما �أّن �لّن�ّص موجه �إليه ك�سل�سلة من �لإ�سار�ت �لّد�لة)17(.
�لخطاب  لنا من خالل  ماِن  ُيقدَّ �سرديان  له �سوتان  و�لمروّي  �لّر�وي   -

�ل�ّسردّي)18(.
- هو �لذي يتلقى ما ير�سله �لّر�وي, �سو�ء �أكان ��سًما متيمنا �سمن �لبنية 

�ل�ّسردّية �أم كائًنا مجهول)19(.

المروّي له في المعاجم العربّية والغربّية:
كحالة  بوعلي  ل���:  �ل�ّسرد  م�سطلحات  معجم  في  له  �ل��م��روّي  ورد 
�لمفتر�ص  �لقارئ  على  »للدللة  ي�ستعمل  �سردًيا  م�سطلًحا  باعتباره 

للّن�ص �ل�ّسردّي و�لم�سرود له هو �ل�سخ�سّية �لمقابلة لل�ّسارد«)20(.
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للّناقد  هامة  مدونة  عن  ك�سفت  فقد  �لغربّية  �ل�ّسرد  معاجم  ��ا  �أمَّ
ي�سرد  �لذي  »�ل�سخ�ص  �لآتي:  �لّتحديد  وفق  �إياه  برن�ص, معرًفا  جير�لد 
له �أو �لمتمو�سع �أو �لمنطبع )Inscribed( في �ل�ّسرد وهناك على �لأقل 
)و�حد �أو �أكثر يجري �إبر�زه لم تطبع ظاهرًيا(, م�سرود له لكل �سرد يقع 

في م�ستوى �لحكّي لل�ّسارد نف�سه �لذي يوجه �لكالم له �أو لها«)21(.
نخل�ص مما �سبق �إلى �أّن �لمروّي له مكون رئي�سّي من مكونات �لبناء 
�ل�ّسردّي »يقع بال�سرورة على �لم�ستوى �لق�س�سّي نف�سه �لذي يقع فيه 
�ل�ّسارد, ويتمتع �لمروّي له باأهمية كبيرة فهو من يحدد قبلًيا في بع�ص 
�سكل  »ويختلف  عليه«)22(  ي�سرد  �أن  يريد  ما  نوعية  و�لّظروف  �لحالت 
له  �لمروّي  يكون  فقد  �آخر  �إلى  ن�صٍ  �ل�ّسرد من  في  له وظهوره  �لمروّي 
و�حًد� �أو متعدّد� يخاطبهم ر�ٍو و�حد د�خل �لبنية �ل�ّسردّية مما يفتر�ص 
قّر�ء  قبل  من  متعدّدة  دللت  �إّنتاج  ثم  ومن  متعدّدة  ق��ر�ء�ت  �حتمال 

متعدّدين يتلقون ماي�سرد لهم«)23(.
اأنماط ح�صور المروّي له داخل العالم الحكائّي:

ح�سوره  نمط  ويختلف   , �ل�ّسردّي  �لّن�ّص  د�خ��ل  له  �لمروّي  يتخلق 
باختالف عالقته بالحكاية , ويقع في م�ستوى �لّر�وي ح�سوًر� وغياًبا كما 
يرى �سيمور جاتمن)24(؛ فاإذ� كان �لّر�وّي غائًبا عن �لحكي فاإّن �لمروّي له 
يكون غائًبا عن �لحكي غير متعين, �أما �إذ� ح�سر �لّر�وي بو�سفه �سخ�سية 
�إحدى  في  ظاهًر�  متعيًنا  ي�سبح  له  �لمروّي  فاإّن  �لحكي  �سخ�سيات  من 
�ل�سخ�سيات »فالّر�وّي �لذي يروي بما �أّنه �أحد كائنات �لورق فهو يفتر�ص 
بالتبعية وجود �لمروّي له �نطالقًا من �أّن �أي خطاب لبد له من ُمخاَطب, 
�لمتخيل  و�لخطاب  حقيقي,  مخاطب  من  له  لبد  �لحقيقّي  فالخطاب 
لأّن مجرد  له(؛  مروّي  �أو  له/  )م�سرود  من  له  لبّد  �ل��ّر�وي(  )�ل�ّسارد/ 
بالآخر  فاإذ�  �لمتكلم,  ب�سمير  �لحكي  وتمكّنه من فر�سة  وت,  �ل�سّ ظهور 
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وت  )�لمروّي له ( �أمامه في مدى تخيله وتخيلنا �لذي �سمح لنا بت�سور �ل�سّ
جير�رجينيت,  �لناقد�ن  حدد  �لمفهوم  لهذ�  تبًعا  نف�سه«)25(.  �ل��ّر�وّي   /

وجير�لد بر�ن�ص)26(, نمطين للمروي له يتمثالن في �لّتالي:
له  مروي  وهو  �لمم�سرح,  غير  منّي  �ل�سّ له  �لمروّي  الأول:  الّنمط 

غائب عن عالم �ل�ّسرد, ولي�ص له وجود في �لّن�ّص �لحكائّي .
خالل  من  ويظهر  �لمم�سرح  ريح  �ل�سّ له  �لمروّي  الّثاني:  النمط 

�إحدى �سخ�سّيات �لّن�ّص �لحكائّي.
ويرتبط هذ�  �ل�ّسردّي  �لّن�ّص  �لّنمطين د�خل حدود  يتخّلق كل من 
�لتنويع �لثنائي بعالقة �لمروّي له بالحكاية ومدى ح�سوره �أو غيابه عنها. 

وت�ستقطب بع�ص �لبنى �ل�ّسردّية �لنمطين مًعا.
منّي غير �لمم�سرح و�لمروّي له �ل�سريح �لمم�سرح- في  -  �لمروّي له �ل�سّ
حين يكتفي بع�سها �لآخر بالنمط �لأول �لذي ل يمكن �نتفاء ح�سوره 
يقول  �لحكائّي  �لبناء  في  �ل��ّر�وي  دور  �نتفى  و�إل  �لأح��و�ل,  كافة  في 
مان لنا من  �سعيد يقطين: »�إّن �لّر�وّي و�لمروّي له �سوتان �سرديان ُيقدَّ
خالل �لخطاب �ل�ّسردّي حّتى و�إن لم يكونا محددين ب�سكل ت�سخي�سّي 
�إلى  له  �لمروّي  تق�سيم  �إلى  بالإ�سافة  �أ�سماء («)27(.  )�سفات معينة 
مم�سرح  وغير مم�سرح , هناك تق�سيم �آخر يتم بح�سب ردة فعله �إز�ء 
في  ي�سارك  �لذي  هو  فالإيجابي   , �سلًبا  �أو  �إيجاًبا  �لمروّية  �لأح��د�ث 
�ل�سلبي  ا  �أمَّ معينة,  فعل  ردة  �أو  ملحوظة  �أو  مناق�سة  �أو  بر�أي  �ل�ّسرد 
فهو عك�ص ذلك يتلقى �ل�ّسرد دون �أي م�ساركة وبذلك يكون �لتق�سيم 

كالّتالّي:
1. �لمروّي له �لظاهري �لإيجابّي �أو �ل�ّسلبّي.

2. �لمروّي له �لخفي �لإيجابي �أو �ل�ّسلبّي)28(.
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و�ستقف �لّدر��سة على �لمروّي له في كتاب )بالغات �لّن�ساء( لبن 
وت�سكيله  �لحكائّي  �لّن�ّص  في  ودوره  و�أ�سكاله  ح�سوره  و�أنماط  طيفور, 
و��سعين في �لعتبار تعدّد �لمروّي لهم و�ختالف �أدور�هم د�خل �لبناء 

�لحكائّي . 
المروّي له في كتاب: )بالغات الّن�صاء( لبن طيفور:

تتخذ �لّدر��سة من كتاب: )بالغات �لّن�ساء( لبن طيفور, مادة لها 
ذ�ك �أّنه كتاب يعتمد على �ل�ّسرد �لقائم على �لم�سافهة و�لحكي - �ساأنه في 
هذ� �ساأن �ل�ّسردّيات �لعربّية �لقديمة - لذ� كان ح�سور �لّر�وي و�لمروّي 
له �أمر لزًبا لي�ستمر �لحكي �لذي يعتمد على �أفعال �لتو��سل: قال, حّدث, 
�لّر�وي  بين  �لّتو��سلّية  �لأفعال  بو��سطة هذه  �لّن�ّص  تنقل  �أخبر... حيث 
�سل�سلة ل متناهية  مًعا  لي�سكال  بالآخر  وتلب�ص كل منهما  لهما,  و�لمروّي 
�ل�ّسرد  لي�ستمر  �ل��ّر�وي  دور  له  �لمروّي  يتخذ  لذ�  �لمحكي.  �لّن�ّص  لنقل 
�لم�سهد  ر�أى  �لذي  �لعين  �ل��ّر�وي  ��ستثنينا  ما  و�إذ�  �لحكي,  �لقائم على 
فاإّننا  ي�سارك  �أول��م  �لّن�ّص  خلق  في  �أ�سارك  �سو�ء  عليه  ووقف  �ل�ّسردّي 
�إلى رو�ة يقبعون خارج  نقف على �سل�سلة من �لمتحّولين من مروي لهم 
عالم �ل�ّسرد فال تربطهم عالقة مبا�سرة باأّي من مقت�سياته فهم و�سطاء 
تحمّلو� �أمانة نقل �لّثقافة و�إعالنها وينتهي دورهم بت�سليم �لّن�ّص �ل�ّسردّي 
�أّن  �إل  �إلى �سوت من د�خله ولكن على �لّرغم من كونهم مجرد و�سطاء 
له  �إّن �لمروّي  �إعالًنا له ومو�فقة على ما جاء فيه بل  �لّن�ّص يعّد  نقلهم 
ي�ساعد في طرح منظور �لّر�وّي بما ي�سمله هذ� �لمنظور من قيم و�أحكام.
موؤلف كتاب: بالغات الّن�صاء )ابن طيفور( ودوره في التلقي وال�ّصرد:

�لتلقي  بوظيفتي  �لّن�ساء(  كتاب: )بالغات  في  �بن طيفور  ي�سطلع 
و�ل�ّسرد في وقت و�حد , ويظهر ذلك من خالل توجيه مروياته �إلى �لقارئ 
�لخارجّي بعد �أن �نتهت �إليه على يد  رو�ة �آخرين �أخذ عنهم مروياته ثم 
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�أعاد رو�يتها وبذلك يكون قد قام بدور �لتلقي �أوًل معتمًد� على �أ�سلوب 
�ل�ّسند �لذي و�ّسح به مروياته, ثم يقوم بدور �لّر�وي ثانًيا حين ي�سرد هذه 
�لأخبار و�لق�س�ص و�لخطب و�لأقو�ل لمتلقي �لّن�ّص �لخارجّي �أي �لقارئ 
�لحقيقّي, وبذلك ي�سطلع بوظيفتي �لمروّي له و�لّر�وي �أي �لتلقي و�ل�ّسرد 
كما قام بدور �لو�سيط بين �لّر�وي و�لقارئ �لخارجّي ثم يفتح �لباب على 

�سل�سلة من �لّرو�ة و�لمروّي لهم.
بين  �لأدو�ر  وتبادل  �لّن�ّص  لتناقل  نموذًجا  �لّتالي  �لّتر�سيم  يمثل 

�لّر�وي و�لمروّي له:

بالغات  )كتاب  من:  نموذج  على  �ل�سابق  �لتر�سيم  تطبيق  يمكن 
�لّن�ساء( على �لّنحو �لّتالي:

حّدثني �أبو �لح�سن بن �لأعر�بّي �لكوفّي قال: حّدثني �أبو خالد يزيد 
بن يحيى �لخز�عّي, عن محمد بن م�سلمة, عن �أبيه قال: توفي �لأحنف 
في د�ر عبد�هلل بن �أبي �لع�سيفير بالكوفة وكان م�سعب بن �لزبير �إذ� 
�أخيه عبد�هلل بن �لزبير... فلما دفن  �أمير� على �لكوفة, من قبل  ذ�ك 
وكانت  متخ�سرة,  لها  نجيب  على  �لمنقرية  ه�سام  بنت  �سفّية  �أقبلت 
بنت عم �لأحنف حّتى وقفت على قبره فقالت : هلل درك من مجن في 

جنن...«)29(. 

بهذ� نلحظ ح�سور �سل�سلة من �لّرو�ة و�لمروّي لهم تقع هذه �ل�ّسل�سلة 
منهم  كل  و�أ�سقط  �أدو�ره��م  تد�خلت  �لخارجّي,  و�لقارئ  �لحدث  بين 
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�لّر�وي  �لمروّي فكل منهم -  �لّن�ّص  ذ�ته وثقافته وروؤيته وذ�كرته على 
و�لمروّي له - �أقّر بف�ساحة �سفّية بنت ه�سام �لمنقرّية, بل �إّن كاًل منهم 
يعّد �ساهًد� على هذه �لف�ساحة و�لبالغة و�إل لما �سارك في نقل �لحكي 
مو�فقة  يت�سّمن  للحدث  نقلهم  �إّن  بل  �عتر��ص؛  دون  �إذ�عته  وماتحّمل 
على �لحكم �لمطلق )قال: فتعجب �لّنا�ص من كالمهم, وقال ف�سحائهم: 
»تاهلل ما ر�أينا كاليوم قّط ول �سمعنا �أف�سح ول �أبلغ من هذه «)30(. لذلك 
�لّتدخل  من  بريئين  �أو  محايدين  عن�سرين  له  و�لمروّي  �ل��ّر�وي  يعّد  ل 
فاإذ�  وثيقة,  عالقة  بينهما  �لعالقة  تعّد  كما  وتوجيهه.  �لّن�ّص  �سنع  في 
و�لمحفز  و�لد�فع  م�ستقبله  هو  �لثاني  فاإّن  �لّن�ّص  مر�سل  هو  �لأول  كان 
�إّنتاجه لذلك لبد �أن يرتبطا - �لّر�وّي و�لمروّي له - بو�قع مادّي  على 
تاريخّي �جتماعّي... م�سترك ي�سمح للمروّي له بتلقي �لحكي و�لم�ساركة 
فيه بوعي لذ� هو �سخ�سّية لها تاأثيرها في عملية �ل�ّسرد, وهي كيان له 
مرجعياته �لجتماعّية و�لّثقافّية و�ل�ّسيا�سّية �لتي يخاطبها �لّر�وّي للّتاأثير 

فيها و�إي�سال ر�سالته �إليها.
اأنماط المروّي له في كتاب: )بالغات الّن�صاء(:

نمطيه  خ��الل  من  �لّن�ساء  بالغات  كتاب  في  له  �ل��م��روّي  يح�سر 
منّي غير �لمم�سرح و�ل�سريح �لمم�سرح تبًعا لغيابه �أو ح�سوره عن  �ل�سّ

عالم �ل�ّسرد لذ� يمكن تف�سيلها كالّتالّي :
غائب  نمط  هو  �لمم�سرح  غير  منّي  �ل�سّ له  �لمروّي  الأول:  النمط 
عن عالم �ل�ّسرد, قابع خارجه, غير ظاهر ولي�ص له وجود ملمو�ص �إل من 
ية  �إ�سارة ن�سّ �أّي  �إليه ؛ لذ� فهو غام�ص ل توجد  �لّر�وّي  �إ�سار�ت  خالل 
ل�سفاته و�أهميته)31(, حيث لم تتم �سخ�سّيته د�خل بنية �لعالم �لحكائّي 
يات �لحكاية �لّتي ُتروى له, وغيابه عن  لأّنه ل يعّد »�سخ�سّية من �سخ�سّ
�أحد�ثها مطلق ل ��سم له ول جن�ص ول �أ�سل ول �نتماء«)32(. لذلك يعّد 
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ية  �سخ�سّ لأّنه  مبا�سر  غير  �سمنًيا  �لحكائّي ح�سوًر�  �لبناء  في  ح�سوره 
خيالّية قابعة في ذهن �لّر�وي يخاطبها بين �لحين و�لآخر وتتمظهر من 

خالل �لّرو�ّية ب�سمير �لمتكلم.
الّرواية ب�صمير المتكلم:

تك�سف  �سمائر  على  مو�قفه  بع�ص  في  �ل�ّسردّي  �لخطاب  يرتكز 
من  �لّرغم  على  �ل�ّسرد  يتلقى  حا�سر  كاأّنه  ل��ه,  للمروي  خطابها  عن 
بالّن�ّص  يتلفظ  �لّر�وي  �أّن  �لّرغم من  �لحكائّي, وعلى  �لعالم  غيابه عن 
دون �أن يك�سف عن ماهّية �لمروّي له �إل �أّن مجرد ح�سور »�لأنا �لمعبر 
عنها باإ�سناد �لأفعال لذ�ت �لّر�وي, ومتعلقاتها �للغوّية ك�سمير �لمتكلم 
ح�سوًر�  ي�ستلزم  �لمتكلم,  �لمفرد  على  �لعائد  �لملكّية  و�سمير  �لمفرد, 
وت �ل�ّسارد  متز�مًنا لالأنت �لتي تقف لتلقي خطاب �لأنا �ل�ّساردة, فال�سّ
هو  �ل��ّرو�ئ��ّي  في عمقه  �لأن��ا  وحديث  �لأن��ا,  على  �لحكي  في  يعتمد  هنا 

خطاب �لأنت«)33(. يمكن �لّتمثيل لهذ� �لّنمط بالبنية �ل�ّسردّية �لّتالّية: 
بع�ص  في  فخرجت  بالبادّية,  يوم  ذ�ت  �أن��ا  »بينما  �ل���ّر�وّي:  قال 
نف�سها,  عن  فاأردتها  علم,  كاأّنها  بجارّية  �أنا  فاإذ�   , �لظلم  ليالي 
ناه من دين؟  �إذ� لم يكن  �أمالك ز�جر من عقل؟  فقالت: ويحك 
فاأين  ويحك  قالت:  �لكو�كب.  �إل  �سيء  ير�نا  ل  و�هلل  لها:  قلت 

مكوكبها؟«)34(.
يتمثل في �لبنية �ل�ّسردّية �ل�ّسابقة خطاب �لّر�وي �لذي هو خطاب 
�لأنا - بينما �أنا , خرجت �أنا , فاإذ� �أنا بجارية.... فاأردتها �أنا - يتجلى 
خطاب �لأنا من خالل �ل�ّسرد �لمو�سوعي وخطاب �لأنا يدل على ح�سور 
ب�سمير  للحكي  �لأ���س��و�ت  تو�لي  �أّن  »�عتبار  على  �لأن��ت  ل��ه...  �لمروّي 
�لمتكلم �أوجد بالتبعّية وجوًد� متخياًل للمروي له«)35(. لذلك تولت �إحدى 
زمن   - �لما�سي  �لّزمن  من  �لحدث  ونقلت  �ل��ّر�وي  دور  �ل�سخ�سيات 
وقوعه �إلى زمن �لحكي لي�سرده �إلى مروي له محدد لكنه متخيل لي�ص له 
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وجود د�خل �لبنية �ل�ّسردّية �إل �أّن خطاب �لّر�وي �لذي هو خطاب �لأنا  
مثل عالمة كبرى على ح�سوره. لذلك يحاول �لّر�وي تاأمين تو��سل جيد 
معه من خالل تقديم معطيات تقّرب عالم �لحدث �لغائب عنه ؛ لذ� عمد 
�إلى تحديد �لف�ساء �لمكانّي »�لبادية« و�لف�ساء �لزماني »ليالي �لظلم« 
و�ل�سخ�سيات �لم�ساركة في �سنع �لحدث »�لجارية, وهيئته �ل�ّسخ�سّية«  
فيها  يفتر�ص  وما  �لمكانية   - �لمعطّيات  بهذه  �ل��ّر�وي  هياأ  »كاأنه علم«, 
و�ل�ّسخ�سّية  وما تطرحه من عتمة وظلمة  و�لزمانية  و�لقفر,  �لخلو  من 
وجمالها - ذهن �لمروّي له لتلقي �لحدث �لمترتب على هذه �لمعطّيات 
له  �لمروّي  ُيظهر  لم  و�إن  حّتى  �لمزيد  لمعرفة  �لرغبة  عنده  تخلق  كما 
�ل�ستر�سال  �إلى  �ل��ّر�وي  تدفع  كانت  و�سمته  �سلبيته  �أّن  �إل  �لّرغبة  هذه 
�لجارية من حو�ر كانت  وبين  بينه  تم  لينقل ما  �لحدث  بقية  رو�ية  في 
فيه �لغلبة للجارّية لما �متازت به من قّوة حجاجّية ��ستطاعت بها �إيقاظ 

غفلة �لرجل.
�ل�ّسردّية كاملة وعلى  �لبنية  �أحد�ث  له  للمروي  �لّر�وي  وهكذ� نقل 

غر�ر �لبنية �ل�ّسردّية �ل�ّسابقة �لبنى �لّتالّية:
قال �أّبان بن تغلب: »خرجت في طلب �لكالأ, فانتهيت �إلى مياه كلب, 

و�إذ� �أعر�بّي على ذلك �لماء ومعه كتاب من�سور يقروؤه...«)36(.
قال �أعر�بّي: »ر�أيت بطريق مكة �أعر�بّية تبيع �لحر�ص لم �أَر قط 

�أجمل منها ...«)37(.
زمام  فيه  �ل��ّر�وّي  يتولى  �سرًد� مو�سوعًيا  �ل�ّسابقة  �لبنى  في  تتمثل 
�لحكي م�ستنًد� على �سمير �لمتكلم - خرجت, �نتهيت, ر�أيت - يتوجه 
بحكيه �إلى مروٍي له غائب عن �لّن�ّص لذلك ل يوجه له �لخطاب ب�سورة 
�لر�وي ل  له خيالّي موجود في ذهن   �إلى مروٍي  يوجه  ولكنه  مبا�سرة, 
�أو �سفات محددة كما هو معتاد, بل يغفل �لّر�وّي هذ�  توجد له مالمح 
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�لجانب ليكون �لمروّي له خفًيا غير مم�سرح كما �إّنه مروي له �سلبّي غير 
�لمو�سوعّي   »بال�ّسرد  �ل�ّسلبّية  هذه  �رتبطت  وقد  �لأح��د�ث  في  م�سارك 
يغيب �لمروّي له ول ي�سارك في �ل�ّسرد«)38(. ولكن على �لّرغم من هذ� 
�لغياب �لّظاهر �إل �إّن ح�سوره �لّتخييلّي يعّد لزًبا؛ لأّن �لّن�ّص �لمتلفظ به 
من قبل �لّر�وي يفقد معناه وقيمته �إذ� لم يتوجه �إلى مروي له معين, �أي 
م�ستقبل يمنح �لّر�وي/ �لمر�سل د�فًعا ل�ستمر�ر عملية �لإر�سال �لمنوط 
به تاأديتها, كما تكمن وظيفة �لمروّي له في تلقي �ل�ّسرد من �لّر�وي لذ� 
ة  �لق�سّ �إلى  يلتفت  �أخرى  وتارة  تارة,  �إليه  وي�سغي  �لقا�ص  نحو  »يتجه 

نف�سها وياأخذ بمر�قبتها«)39(.
النمط الّثاني: المروّي له ال�صريح المم�صرح.

يتجلى �لمروّي له �لمم�سرح في �أحد �سخ�سّيات �لعمل �لحكائّي �إذ 
يتماهى معها تماهًيا كلًيا ويقف مقاباًل للّر�وّي يتلقى عنه؛ لذ� تتم ت�سميته 
د�خل �لّن�ّص �ل�ّسردّي, ويثبت �لّر�وّي ح�سوره من خالل �سخ�سّية حكائّية 
معينة يتم توجيه �لخطاب �إليها »فالم�سرود له يمكن �أّن يمثل و�حًد� من 
وتعيين  �لمروّية«)40(  �لوقائع  �أكثر في  �أو  �أقّل  ويلعب دوًر�  �ل�سخ�سيات, 
هذ� �لّنمط وتحديده �سهل مي�سور ل يثير �أي لب�ص لو�سوح عالماته د�خل 

�لّن�ّص �لحكائّي.
)بالغات  كتاب:  في  �لمم�سرح  له  �ل��م��روّي  على  نقف  �أّن  ويمكن 
متذرًعا  �ل�ّسردّي  �لخطاب  في  �لمتعدّدة  ت�سكالته  خالل  من  �لّن�ساء( 

بو�سائل عدة للظهور منها .
- �سيغة �لمخاطب �لمبا�سرة.

- �سيغة �لّند�ء.
- �سيغة �لّن�سح �لمتركبة من فعلي �لأمر و�لّنهي .

- �لجمل �لّدعائية.
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�صيغة المخاطب المبا�صرة:
يرتبط توظيف �سمير  �لمخاطب في �ل�ّسرد بمي�سال بوتور عبر رو�يته 
يغة  �ل�سهيرة )�لّتحرير( �أو )�لعدول( �أو )�لّتحولت(. وتوهم هذه �ل�سّ
من  و�لقارئ  و�لبطل  �لموؤلف  بين  وبالّتطابق   , �لأدو�ر  بتبادل  �ل�ّسردّية 
جهة و�ل��ّر�وّي و�لمروّي له من جهة ثانية, وغالًبا ما تحّول زمن �ل�ّسرد 
�إلى �لم�سارع �أو �لم�ستقبل وهي �سيغة لها وظيفتها �لّتعبيرّية و�لجمالّية 

ودللتها �لفنّية و�ل�ّسيكولوجّية ولي�ست مجرد تنويع �سكلّي)41(.
من ذلك الأبنية ال�ّصردّية الّتالّية:

- �إّنك ما عملت ل�سيق �لفناء, �سغير �لإناء , قبيح �لثناء. �أنت و�هلل 
للر�سد...   �لرفد, مجانبة  قليلة   , �لعقد  لو�هية  كنت  �إن  ماعلمت 
و�أنت و�هلل �إن كنت ل�سارع �ل�سيف في �لبالء, �سائع �ل�سيف في 
�لكالء منتهًجا للوؤم في �لمالأ...  و�أنت و�هلل لطويلة �لّل�سان, موؤذية 

للجير�ن , عارية �لمكان...)42(.
م�سيت  و�إذ�  عجنت,  قمت  و�إذ�  تهدمت,  جل�ست  �إذ�  ر�أي��ت��ك   -

هدجت)43(.
توجه خطاب �لّر�وي �إلى مروّي له موجود د�خل �لّن�ّص , متمثاًل في 
�أحد �سخو�سه مما يدل على �هتمامه به, مركًز� في هذ� �لخطاب على 

�لّلحظة �لّزمنّية �لحا�سرة �لتي تنفتح على �لم�ستقبل وما بعده.
�صيغة النداء:

نائب  عليه بحرف  �لمخاطب  �إقبال  �لمتكلم  �لّند�ء عامة هو طلب 
مناب  �أنادي �لمنقول من �لخبر �إلى �لإن�ساء)44(. لذلك هو و�سيلة لعقد 

�سلة بين �لمر�سل و�لمتلقّي �أي �لّر�وي و�لمروّي له.
وفي كتاب: )بالغات �لّن�ساء( تتنوع �أدو�ت �لند�ء, كما تتنوع �سور 

�لمروّي له �لمنادى ويمكن �لّتمثيل لذلك بالبنى �ل�ّسردّية �لّتالّية:
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- »يا هذ� ل يطمعك و�هلل برك في تزويقي �لباطل, وليوؤن�سك معرفتك 
�إياي �أن �أقول فيك غير �لحق«)45(.

- »يا �ساحب �لحلة �إّن �لكرم و�للوؤم لي�سا في بردتك هذه؛ ولكنها تحتها 
فليح�سن فعلك, يح�سن لبا�سك ولو لب�ست طمًر� ما�سناأك«)46(.

�أعنت  �أميًر�  �أ�سال  �أن ل  نف�سي  �آليت على  �إّني قد  �لموؤمنين  �أمير  »يا   -
عليه«)47(.

-»يا �أّيها �لنا�ص �إّن �لم�سباح ل ي�سئ في �ل�سم�ص«)48(.
�ل��ّر�وي  بين  �سلة  عقد  �ل�ّسابقة  �ل�ّسردّية  �لأبنية  في  �لّند�ء  �سّكل 
حدود  �إل��ى  بينهما  �لفا�سلة  �لم�سافة  لتقلي�ص  وو�سيلة  ل��ه,  و�ل��م��روّي 
�ل�ّسماع, وو�سيلة لجذب �نتباهه و�إ�سر�كه في �لّن�ّص بالإ�سافة �إلى �إ�سعار 
�لمتلقي �لخارجّي بوجوده في �لّن�ّص �سخ�سّية ماثلة حّية تعي �لخطاب 
�لموجه �إليها وقد تنوع �لمنادى فجاء مفرًد� محدًد�: يا هذ�, ومجهوًل: 

يا�ساحب �لحلة, �أو جمًعا عاًما: �أيها �لنا�ص.
ح الُمتراكبة من فعلي الأمر اأو الّنهي: �صيغة الّن�صّ

كان  ف��اإذ�  �لأم��ر  لأ�سلوب  �ل�ّسلبّي  �لوجه  هو  �لّنهي  �أ�سلوب  يعتبر 
معين.  فعل  عن  �لمتناع  طلب  �لّنهي  فاإّن  معين؛  �أمر  لفعل  طلًبا  �لأمر 
�لمتناع عنه على  و  �لفعل  �لكف عن  للّنهي هو »طلب  �لأ�سلي  فالمعنى 
�لمقترن بال  �لم�سارع  , وله �سيغة و�حدة هي  وجه �ل�ستعالء و�لإلز�م 

�لناهية«)49(.
�لّن�ساء( نلحظ ح�سور �سيغتي �لأمر و�لّنهي  وفي كتاب: )بالغات 
�إلى  ر�ٍو  فعل من  و�لمتناع عن  بالكف  �أمًر�  تعّد  �لّن�سح فال  هيئة  على 
مروي له بقدر ما تحمل من مدلولت وقيم و �أفكار تالم�ص �لمجتمع من 
ذلك ن�سيحة �مر�أة لبنتها ليلة زو�جها م�ستخدمة �سيغتي �لأمر و�لّنهي 

مًعا وفي �أكثر من تركيب فقالت:
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�آخر طيبك... ل  �لماء  و�أطيعي زوجك, و�جعلي  »عطري جلدك, 
تجل�سي بالفناء, ولتكثري من �لمر�ء... لتطاوعي زوجك فتمليه, 

ول تع�سيه فت�سكيه... �أدني �سترك«)50(.
ا قول جمانة بنت قي�ص بن زهير �لعب�سّي لجّدها زهير  ومن ذلك �أي�سً
»لي�ص قي�ص ممن  بينهما, فقالت:  �ل�سدع  ر�أب  لأبيها رغبة في  �أمر  في 
في  فالحزم  منابذته,  تركن  فال  �لّتهديد,  يردعه  ول  بالوعيد,  يخّوف 

م�ساركته«)51(.
ولعل �لتعليل �لذي �سبق في �لأمثلة �ل�ّسابقة:

ل تطاوعي زوجك فتمليه.
ل تع�سيه فت�ستكيه.

يغ من  ل تركن منابذته فالحزم في م�ساركته.  قد �أخرج هذه �ل�سّ
�لأمر و�لّنهي �إلى �سيغة �لّن�سح كما �أّنها دلت على ح�سور �لمروّي له.

الجمل الّدعائّية:
يتلقى  ماثاًل  حا�سرً�  وم�ستقباًل  مر�ساًل  �لدعائية  �لبنى  تتطلب 
هو  �لم�ستقبل  ف��اإّن  �لمر�سل؛  هو  �ل��ّر�وّي  كان  ما  و�إذ�  ويعيه,  �لخطاب 
�أم��ام  �إ���س��ارة د�ل��ة على وج��وده ماثاًل  �ل��ّدع��اء  له لذلك يحمل  �ل��م��روّي 
يحمله  تاأثيرً�  عليه  �لّنف�سي ّ �لّتاأثير  في  �لّر�وّي  رغبة  يحمل  كما  �لّر�وي 

على �لطمئنان له و�لّثقة به .
�إلى  �لموجهة  �لدعائية  �لبنى  تبرز  �لّن�ساء(  )بالغات  كتاب:  وفي 

مروي له ماثل في �لّن�ّص من ذلك:
- دعاء �مر�أة لمن لم زوجها على �سربها فقالت: »�أ�سلحك �هلل �إّن له 

عذًر� فدعه«)52(.
- دعاء �مر�أة لمعاوية بن �أبي �سفيان ر�سي �هلل عنه »�أح�سن �هلل ب�سارتك 

يا �أمير �لموؤمنين , و�أد�م �سالمتك«)53(.
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- دعاء �مر�أة مثنية على زوجها فقالت: »جزيت من �ساحب وم�سحوب 
خيًر�«)54(.

توّجه �لخطاب في �لبنى �لّدعائّية  �ل�ّسابقة �إلى مروي له حا�سر ماثل 
في �لّن�ّص �لحكائّي  يعي م�سمون �لّدعاء ويتاأثر به, وقد وردت هذه �لبنى 
ليتمخ�ص  بالم�ستقبل  �لمقترن  �لّدعاء  لأ�سل  �لما�سي خالًفا  في �سيغة 
هذ� �لنزياح �لّزمنّي عن دللة مهمة تحمل �لّدعاء من زمن �ل�ستقبال 
يحياه  �لذي  بالطمئنان  �إح�سا�ًسا  له  �لمروّي  لمنح  �لما�سي  �لّزمن  �إلى 
نتيجة تحقق م�سمون �لدعاء وبذلك يمار�ص �لّر�وّي نوًعا من �ل�ستدر�ج 
للمروي له فيمنحه �لّثقة به و�لإّن�سات �إليه, ولكن كثرة ورود هذه �لبنى 
�لّدعائّية ب�سيغة �لما�سي في كتاب: )بالغات �لّن�ساء( ل يعني وقوفها 
على �سيغة �لما�سي فح�سب �إّنما ترد في �سيغة �لزمن �لآني - �لم�سارع 
من ذلك قول رجل لأبي جعفر عند ما كان ي�سع على ج�سده ثوًبا مبلوًل 
ليخفف حر�رة �لحمى: »يرحمك �هلل �إّن من قبلنا من �لأطباء يزعمون 
�إّن هذ� يهيج �لحمى«)55(. ولعل �سيغة �لم�سارع - يرحمك �هلل - �لو�ردة 
في بنية �لّدعاء تتنا�سب مع حال �لمدعو له - �لمروّي له - لأّن ما به من 
�لحمى �أمر �آني موؤقت فدعا له رغبة في زو�ل ما به.  فقال: يرحمك �هلل. 

ريح في �لبنية �لحكائّية. وهكذ� يت�سح ح�سور �لمروّي له �ل�سّ
اأ�صكال ح�صور المروّي له المم�صرح / ال�صريح:

�لحكائّي  �لبناء  د�خل  �لمم�سرح  له  �لمروّي  ح�سور  �أ�سكال  تتنوع 
وتتوزع بين �لح�سور �لفردّي و�لجمعّي و�لّثابت و�لمتحول ويمكن �لّتمثيل 

لهذه �لأ�سكال كالّتالّي:
الفردّي الّثابت: وهو �لمروّي له �لو�حد �لذي يمثل �إحدى �ل�سخ�سيات   .1

�لحكائّية د�خل �لّن�ّص , ويظل على مد�ر �لّن�ّص متحفًظا بدوره في 
��ستقبال حديث �لّر�وّي دون �أن يطر�أ عليه �أي تغيير يو�زي �أو يماثل 



صلوح مصلح السريحي احلربي
20

15
بر 

تم
سب

 - 
هـ

14
36

ة 
عد

لق
و ا

، ذ
 4

1 
دد

لع
ا

129

جـــــذور

�لتر�سيم  ويمثل  وتناٍم  تطور  من  و�أحد�ثه  �لّن�ّص  على  يطر�أ  ما  مع 
�لّتالي نموذًجا له .

 ويمكن تمثيل هذ� �لتر�سيم في �لبنية �ل�ّسردّية �لّتالّية:
قال �لّر�وي: »�أقبلت �مر�أة �أبي �لأ�سود �لدوؤلّي حّتى حاذت معاوية 
وقالت: �ل�سالم عليك يا �أمير �لموؤمنين ورحمة �هلل وبركاته, �إّن �هلل 
جعلك خليفة في �لبالد, ورقيًبا على �لعباد, ُي�ست�سقى بك �لمطر, 
وينبت بك �ل�سجر, وتوؤلف بك �لأهو�ء, وياأمن بك �لخائف, ويردع 
بك �لجانف, فاأنت �لخليفة �لم�سطفى, و�لإمام �لمرت�سى, فا�ساأل 

�هلل لك �لنعمة في غير تغيير, و�لعافية من غير تعذير...«)56(.
يظهر في �لبنية �ل�ّسردّية �ل�ّسابقة ر�ويان يقبع �أحدهما خارج �لّن�ّص 
�لمروّي له كذلك - �لقارئ �لخارجّي - على حين يقع �لآخر د�خل �لّن�ّص 

و�لمروّي له كذلك - معاوية - يمكن تر�سيم هذ� على �لّنحو �لّتالّي:

�ّتخذ �لمروّي له �لّد�خلّي - معاوية - دور �لمتلقّي فقط دون �أن يطر�أ 
عليه �أي تغيير فكان �سامًتا؛ ولكن �سمته �أتاح فر�سة للحكي و�لّتو�سيح 
لتقريب �سورة �لمحكي �إلى مخيلة �لمروّي له �لذي يبدو مقتنًعا ب�سدق 

ما يحكى.
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الـــفـــردّي الــمــتــحــّول: وه��و �ل��م��روّي ل��ه �ل��و�ح��د �ل���ذي يمثل �إح��دى   .2

�ل�سخ�سيات �لحكائّية د�خل �لبنية �ل�ّسردّية, ولكّنه يتمتع ب�سيء من 
�ل�ستقبال  في  له  �لمروّي  دور  نمط  من  �لخروج  من  تمكنه  �لحرية 
وتبادل �لأدو�ر مع �لّر�وّي في�سبح �لمروّي له ر�وًيا, و�لّر�وّي مروًيا له.

�ل��ّر�وّي  توجيه  خالل  من  تتم  �لفردّي  �لّتحول  �أ�سكال  �أو�سح  ولعل 
�إجابته على �ل�ّسوؤ�ل �لمطروح يتحول  �سوؤ�ًل ��ستعالميًا للمروي له فعند 
�لمطروح  �ل�سوؤ�ل  على  خالله  من  يفي�ص  مجاًل  �لّن�ّص  ويكون  ر�ٍو  �إلى 
في  �سخ�سين  ت�ستح�سر  �لتي  �ل�ّسفاهّي  �لحكي  تقنية  �لّن�ّص  في�ستلهم 
�سياق و�حد �إحد�هما ت�ساأل و�لأخرى تقوم بالإجابة ويمكن تو�سيح هذ� 

�لّتحول من خالل �لبنية �ل�ّسردّية �لّتالّية:
»قال �لّر�وّي: ��ستاأذنت �سودة بنت عمارة بن �لأ�سك �لهمد�نّية على 
بنت  يا  هيه  قال:  عليه  دخلت  فلما  لها,  ف��اأذن  �سفيان,  �أبي  بن  معاوية 

�لأ�سك �أل�ست �لقائلة يوم �سفين:

قالت: �أي و�هلل ما مثلي من رغب عن �لحق �أو �عتذر بالكذب قال 
لها: فما حملك على ذلك ؟

قالت: حب علّي عليه �ل�سالم, و�ّتباع �لحق...«)57(.
ل�سخ�سين  تبادلّية  عالقات  �أمام  �ل�ّسابقة  �ل�ّسردّية  �لبنية  ت�سعنا 
من �سخ�سيات �لبنية �لحكائّية �ل�ّسابقة , تتمثل هذه �لعالقة من خالل 

عــمــارة ابـــن  يــا  اأبــيــك  �صمر كفعل 
ورهطه والح�صين  علًيا  وانــ�ــصــر 
محمد الــنــبــي  اأخـــــو  الإمـــــــام  اإّن 
فــقــه الــحــتــوف و�ــصــر اأمـــــام لــوائــه

يــــوم الــطــعــان ومــلــتــقــى الأقـــــران
واقـــ�ـــصـــد لـــهـــنـــد وابـــنـــهـــا بـــهـــوان
عـــلـــم الــــهــــدى ومــــنــــارة الإيــــمــــان
ــنــان قـــــدًمـــــا بـــاأبـــيـــ�ـــض �ـــــصـــــارم �ــص
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�عتمدت  مختلفين.  زمنين  في  له  و�لمروّي  �ل��ّر�وّي  بين  �لأدو�ر  تبادل 
تتقيد  لم  وبذلك  �لزمانّية,  �لمفارقة  على  �ل�ّسابقة  �ل�ّسردّية  �لبنية 
للّزمن  �لّطبيعّي  �لّترتيب  عن  فخرجت  لالأحد�ث,  �لمنطقّي  بالّتتابع 
بعودة �لأحد�ث للور�ء)58(. من خالل خا�سّية �ل�ّسرد �ل�ستذكارّي. لذ� 
�سعورّية  بلحظة  مرتبطة  �لحا�سر  للحظة  ما�سّية  �أح��د�ث  ��ُستدعيت 
له  �لكارهة  وهي  معاوية  مجل�ص  في  عمارة  بنت  �سودة  روؤية  ��ستدعتها 
با�سالر:  غا�ستون  قول  يتحقق  وبهذ�  عنه,  �هلل  ر�سي  لعلّي,  و�لمو�لّية 
»ليمكن �إحياء �لما�سي �إل بتقيده بمو�سوعه �سعورية حا�سره بال�سرورة 
بكالم �لآخر حّتى ن�سعر �أننا ع�سنا زمًنا وهو �سعور غام�ص د�ئما ب�سكل 
عن  �ل�ّسابقة  �ل�ّسردّية  �لبنية  في  يتم  لم  �ل�ستذكار  �أّن  �إل  خا�ص«)59(. 
في  للّر�وي  رو�يته  عند  له  �لمروّي  ��ستدعاه  و�إّنما  نف�سه  �ل��ّر�وي  طريق 
�ل��ّر�وي  �سفة  �أخذ  وبذلك  �ل�ّسابق  موقفه  عن  �أدلوجيا  مختلف  موقف 
و��ست�سلم �لّر�وي �ل�ّسابق لدور �لمروّي له وبذلك يدخل �لمتلقي في لعبة 
ويتز�من  و�لمتلقي,  �لّر�وي  بين  �لفا�سلة  �لحدود  فتذوب  �لأدو�ر  تبادل 
ذلك مع ظهور ثقافة �لمتلقي وتمثله معارف ع�سره وهذ� يجعل معرفة 
�لّر�وي, ووعي �لمروّي له في حقل معرفّي ثقافّي ينتهي بهما �إلى ثقافة 
�أّن خ�سو�سّية  و�حدة جمعتهما, وتمخ�ست عن ذلك �لّن�ّص �لذي يوؤكد 

�لقر�ءة و�لّتلقي تختلف من زمن �إلى زمن �آخر.
يجعل �لتر�سيم �لّتالّي تو�سيًحا للعالقة �لّتبادلّية :
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من  مجموعة  �لنوع  ه��ذ�  يمثل  المتحّول:  الجمعّي  لهم  الــمــروّي   .3

�لمتلقّين �لذي يدخلون مًعا ل�ساحة �سر�ع يعتلي قمتها ب�سكل موؤقت 
�لقّمة  �عتالء  عن  يتنازل  ما  �سرعان  ثم  ر�وًي��ا  بو�سفه  منهم  و�حد 

ل�سالح غيره ويعود �إلى �سفوف �لمرويِّ لهم.
قال �لّر�وي: دخلت بكارة �لهاللية على معاوية بن �أبي �سفيان بعد 
�أن كبرت �سنها, ودق عظمها, ومعها خادمان لها, وهي متكئة عليهما, 
وبيدها عكاز, ف�سلمت على معاوية بالخالفة, فاأح�سن عليها �لرد, و�أذن 
لها في �لجلو�ص, وكان عنده مرو�ن بن �لحكم, وعمرو بن �لعا�ص فابتد�أ  
مرو�ن فقال: �أما تعرف هذه يا �أمير �لموؤمنين؟ قال: ومن هي؟ قال: هي 

�لتي كانت تعين علينا يوم �سفين؛ وهي �لقائلة:

فقال عمرو بن �لعا�ص : وهي �لقائلة يا �أمير �لموؤمنين :

فقال �سعيد: يا �أمير �لموؤمنين وهي �لقائلة:

�لموؤمنين,  �أمير  يا  نبحتني كالبك  بكارة:  فقالت  �لقوم.  �سكت  ثم 
و�عتورتني فق�سر محجتي, وكثر عجبي, وع�سي ب�سري, و�أنا و�هلل قائلة 
ما قالو�, ل �أدفع ذلك بتكذيب فاأم�سي ل�ساأنك, فال خير في �لعي�ص بعد 
حاجتك  فاذكري  �سيء  ي�سعك  ل  »�إّن��ه  معاوية:  فقال  �لموؤمنين.  �أمير 

تق�سى. فق�سى حو�ئجها, وردها �إلى بلدها«)60(.

يــا زيــد دونــك فا�صت�صر مــن دارنــا
لــكــل عظيمة كــــان مــــذخــــوًرا  قـــد 

مالًكا للخالفة  هــنــد  ابـــن  اأتــــرى 
منتك نف�صك في الخالء �صاللة
بنحو�صها طــائــر  بــاأنــكــد  فـــارجـــع 

اأرى اأمــــوت ول  اأن  اآمـــل  قــد كــنــت 
فــــــاهلل اأخــــــــر مــــدتــــي فـــتـــطـــاولـــت
فــــي كــــل يـــــوم ليـــــــزال خــطــيــبــهــم

دفينا الــتــراب  فــي  حــ�ــصــاًمــا  �صيفا 
م�صونا الــــّزمــــان  اأبــــــرزه  فــالــيــوم 

بــعــيــد اأراد  ومــــــا  ذاك  هـــيـــهـــات 
اأغــــــــراك عـــمـــرو لــلــ�ــصــقــا و�ــصــعــيــد
ــــا اأ�ـــــصـــــعـــــد و�ــــصــــعــــود لقــــــــت عــــلــــًي

فـــوق الــمــنــابــر مـــن اأمـــيـــة خــاطــًبــا
حــّتــى راأيــــت مــن الـــّزمـــان عجائًبا
اأحــمــد عائًبا الــجــمــوع لآل  و�ــصــط 
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ت�سترك  تبادلّية  عالقات  عدة  على  �ل�ّسابقة  �ل�ّسردّية  �لبنية  تقوم 
تبدل  ر�ف��ق  وقد  �لحكائّية  �ل�ّسخ�سّيات  جميع  �لعالقات  هذه  بناء  في 
�لمحيطة  �ل�ّسيا�سّية  �لظروف  وتغيير  مكانّية  زمانّية  مفارقة  �لعالقات 
�لخارجّي  �ل��ّر�وّي  ينتهي  �أن  بعد  �لمفارقات  هذه  تظهر  بال�ّسخ�سّيات 
فتنه�ص  ويتر�جع  و�لزمان.  و�لمكان  �لحكائّية  �ل�ّسخ�سّيات  تحديد  من 
�لعالقات  وتبادل  �لحكي  �سرد  في  بالم�سوؤولّية  �لحكائية  �ل�سخ�سيات 
ففي  و�لمكانّية,  �لّزمانية  �لمفارقات  �ل�ّسردّية عبر  �لبنية  �سخو�ص  بين 
علّي  بين  �لحربية  �لمعركة  �ساحة  �حتلت �سفين  �لحدث  �لما�سي زمن 
فا�ستل  �لفريقين  �أن�سار  بين  كالمية  ومعركة  عنه  �هلل  ر�سي  ومعاوية 
كل منهم �سالحة من ذلك بكارة �لهاللّية ودفاعها �لم�ستميت عن علّي 
�ل�سف  وفي   , بها موقفها  �أ�سعاًر� حددت  وروت  ر�سي �هلل عنه فحكت 
�لّثاني كان هناك مروي عليهم منهم مرو�ن بن �لحكم , عمرو بن �لعا�ص 
لم  ولكن  و�لمروّيات  �لأحد�ث  ��ُستعيدت هذه  �لق�ّص  . في زمن  و�سعيد 
تم  و�إّنما  للحدث  انع  �ل�سّ �لرئي�سي  �ل��ّر�وّي  ��سترجاعها عن طريق  يتم 
��سترجاعها عن طريق �لمروّي عليهم �سهود �لحدث, و�لذين تحولو� �إلى 
رو�ة يروي كّل منهم جزءً� من �لمروّي �لذي عبر �سابًقا عن موقف ر�ويه 

و�أ�سبح دليل �إد�نة له.
وظائف �لمروّي له ودوره في �لبنية �ل�ّسردّية:

عّدة,  بوظائف  �لّن�ساء(  )بالغات  كتاب:  في  له  �لمروّي  ي�سطلع 
تتحدّد هذه �لوظائف من خالل عالقته بالّر�وّي, فهي �لتي ت�ساعد في 
توجيه �لّن�ّص وطرح �أفكاره, وترتيب �لوعّي �لمنهجّي �لذي ي�سلكه �لموؤلف 
�لحقيقّي في �لك�سف عن م�سامين ن�سه ودللته)61(. وعلى �لّرغم من 
هذه �لوظائف و�أهميتها �إل �أّن �لتلقي يعّد �لمهمة �لأولى للمروي له فهو 
�لذي يتلقى ما ير�سله �لّر�وي ويختلف دور �لمروّي له في �لّتلقي �إيجاًبا 
و�سلًبا تبًعا لعالقته بالّر�وّي فقد يقف �لمروّي له على دور �لّتلقي فقط 
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من غير معار�سة �أو �إبد�ء ر�أي �أو ردة فعل �إز�ء ما يعر�ص عليه من ذلك 
�لمروّي له �لو�رد في �لبنية �ل�ّسردّية �لّتالّية:

»قال �ل��ّر�وّي: كانت حميدة بنت �لنعمان بن ب�سير بن �سعد, تحت 
َروْح بن زنباع فنظر �إليها يوًما تنظر �إلى قومه جذ�م وقد �جتمعو� عنده 
فالمها فقالت : وهل �أرى �إل جذ�ًما فو �هلل ما �أحب �لحالل منهم فكيف 

بالحر�م وقالت تهجوه:

منّي �لقابع خارج �لبنية �ل�ّسردّية �لّن�ّص �لمروّي  تلقى �لمروّي له �ل�سّ
�أحاطت  �سمولّية  نظر  بوجهة  لالأحد�ث  ينظر  ��ستعالئي  ر�ٍو  خالل  من 
بال�سخو�ص وطبيعة �لعالقة بينهم وقدم �لمروّي له ر�ويًا خارجّيًا �كتفى 
بدور �سلبّي  فلم  ي�ستو�سح, �أو ي�ساأل, �أو يعقب  على �لمروّي و�كتفى بدور 
�ل�ّسردّية ويظّل  �لبنية  له حا�سرً� د�خل  �لمروّي  �لتلقي فقط وقد يكون 
�ل�ّسيدة  �لّتلقي فقط من ذلك ما ورد في خطاب  و�قًفا على دور  �سلبًيا 
فاطمة بنت محمد �سلى �هلل عليه و�سلم عندما علمت باإجماع �أبي بكر 

ر�سي �هلل عنه على منعها فدك فقالت: 
»�أيها �لنا�ص, �أنا فاطمة, و�أبي محمد �سلى �هلل عليه و�سلم �أقولها 
عوًد� على بدء, ولقد جاءكم ر�سول من �أنف�سكم.... مع�سر �لبقية 
حّقّي؟  في  �لغميرة  هذه  ما  �لإ�سالم,  وح�سون  �لملة,  و�أع�ساء 
و�ل�ّسنة ظالمتّي؟  �أما قال ر�سول �هلل �سلى � هلل عليه و�سلم: �لمرء 

يحفظ في ولده؟...«)63(.
توجه �لّر�وي �إلى جمع من �لمروّي لهم حا�سرين في �لّن�ّص , ماثلين 
من خالل �لّند�ء حيًنا »�أّيها �لّنا�ص, مع�سر �لبقية..« وحيًنا �آخر من خالل 
مائر �لمت�سلة بالفعل »جاءكم« �أو �لمت�سلة بال�سم »�أنف�سكم«وعلى  �ل�سّ
�لّند�ء  مع  حّتى  �سلبيين  �سامتين  ظّلو�  �إّنهم  �إل  ح�سورهم  من  �لّرغم 

واأنــكــر جلده الــخــز مــن روح  بكى 
ــا ثيابهم وقـــال الــعــبــاء: نــحــن كــنَّ

ت عجيًجا من جذام المطارف وعجَّ
وقطائف)62( ــــة  كــــدريَّ واأكـــ�ـــصـــيـــه 
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نلحظ  ل  �أننا  �إل  تو��سلّية  تحفيزية  و�سيلة  يعتبر  و�لذي  �إليهم  �لموجه 
منهم �أي �إجابة �أو تعليق حول ما يروى عليهم .

فيكون  �لإيجابّية  �إلى  �ل�ّسلبّي  �لّتلقي  دور  له  �لمروّي  يتجاوز  وقد 
عن�سًر� موؤثًر� في بناء �لّن�ّص, و�لتاأثير على �لّر�وّي من ذلك ما ورد في 
خطبة عمر بن �لخطاب ر�سي �هلل عنه في جمع من �لّنا�ص بينهم �مر�أة 

فكان كالّتالّي :
»قال عمر بن �لخطاب: �أّيها �لّنا�ص ما هذه �ل�سد�قات �لتي مددتم 
�إليها �أيديكم, ل يبلغني �أّن �أحًد� جاوز ب�سد�قه �سد�ق �لنبي �سلى 
�هلل  ما جعل  فقالت:  برزة  �مر�أة  �إليه  فقامت  و�سلم...  عليه  �هلل 
اآتيتم  {واإّن  عّزوجّل:  �هلل,  قال  وقد  �لخطاب,  �بن  يا  ذلك  لك 
اإحداهن قنطاًرا فال تاأخذوا منه �صيئا} فقال عمر: ل تعجبون 

�أميًر� �أخطاأ, و�مر�أة �أ�سابت. نا�سل �أميركم فن�سل«)64(.
�ل�ّسردّية  �لبنية  في  �أ�سا�سّية  ركيزة  �لمر�أة  له  �لمروّي  �سوت  �سكّل 
�لّر�وّي نف�سه, وتغيير  لتغيير فكر  للر�وي محفًز�  �لمحاور  فكان �سوتها 
له  �لمروّي  ثقافة  �لمحاورة  �أظهرت  كما  �إليها,  يهدف  كان  �لتي  �لغاية 
وقدرته على �لجدل و�ل�ستدلل, ولو ظّلت �لمر�أة �سامتة �سلبّية لأ�سبح 
�لحكي,  منطقة  في  له  �لمروّي  ح�سور  �سكّل  كما  نافًذ�,  �ل���ّر�وّي  ر�أي 
تدفع  وو�سيلة  منطقًيا  محفًز�  �لو�قع  مع  �لتما�ص  ح��دود  من  و�قتر�به 
�ل�ّسارد لال�ستمر�ر في �لحكي وتحدد �هتمامات �لمروّي عليه, و�لع�سر 

و�أحد�ثه, وجهة �ل�ّسرد.
ومن خالل وظيفة �لّتلقي يتخذ �لمروّي له دور �لو�سيط بين �لّر�وي 
�ل��ّر�وّي  منظور  طرح  في  ي�ساعد  �لو�ساطة  وبهذه  �لخارجّي.  و�لقارئ 
�أكان مرويًا له  على �لملتقي �لخارجّي في�ستغل �لّر�وّي �لمروّي له �سو�ء 
�سمنّيًا �أم مبا�سر ليدفعه �إلى �لإيجابّية ويعمل على تفعيل دوره في �تجاه 
�لبناء �لحكائّي فيتجاوز �لمروّي له دور �لّتلقي �إلى �سد فر�غات �لّن�ّص, 



املروي له ودوره في البنية احلكائية في كتاب بالغات النساء البن طيفور

20
15

بر 
تم

سب
 - 

هـ
14

36
ة 

عد
لق

و ا
، ذ

 4
1 

دد
لع

ا

136

جـــــذور

ا و�سيًطا بين �لمروّي و�لّثقافة �لتي يقدم �إليها  كما يعّد �لمروّي له �أي�سً
�لّن�ّص, فاإذ� كان دور �لّر�وي يتركز في �لإعالن عن ح�سور �لنوع ؛ فاإّن 
�لّر�وّي عليه خا�سة يعّد مندوب �لّن�ّص �لذي يتلقى �إعالن �لّر�وي ليوؤديه 
�إليها �لّن�ّص  نف�سها على  �إلى ثقافة)65( وبذلك تفر�ص �لّثقافة �لمقدم 
�لقارئ �لخارجّي حّتى ي�ستحيل عليه بدونها فهم �لّن�ّص دون �أن يتعاي�ص 

مع �أحد�ث تلك �لفترة. 
وقد يتجاوز �لمروّي له دور �لّتلقي و�ل�ّسرد و�لّتحفيز لي�سبح  �سريًكا 
في خلق �لبنية �ل�ّسردّية, ويظهر ذلك من خالل تبادل �لأدو�ر بينه وبين 
�لّر�وي, فياأخذ كّل منهما دور �لآخر, وت�سقط �لم�سافة بينهما, ويحمل 
لالآخر,  محفًز�  منهما  كل  وي�سكل  �لآخ��ر  �سفات  من  ا  بع�سً منهما  كل 
في�سهمان مًعا في خلق �لبنية �ل�ّسردّية, وتظهر هذه �لمهمة بو�سوح من 
خالل تقنيتى �ل�سوؤ�ل و�لحو�ر �لذي ي�ستح�سر فيهما �سخ�سين في �سياق 
�أبي  بن  معاوية  �سوؤ�ل  ذلك  ومن  تجيب,  و�لآخ��ر  ي�ساأل  �أحدهما  و�ح��د 

�سفيان, جروة بنت مرة بن غالب, قال معاوية لجروة بنت مرة:
تخبريني عن  �إليك  فاأر�سلت  �أرًقا,  ذلك  فاأعقبني  �حتجمت,  �إّني 

قومك؟
قالت : عن �أي قومي ت�ساألني ؟

قال : عن بني تميم .
بلًد�  و�أو�سعه  ع��دًد�,  �لنا�ص  �أكثر  هم  �لموؤمنين,  �أمير  يا  قالت: 

و�أبعده �أمًد�. هم �لّذهب �لأحمر, و�لح�سب �لأفخر.
قال: �سدقِت فنزليهم لي .

باأ�ص  فاأ�سحاب  بنو عمرو بن تميم  �أّما  �لموؤمنين,  �أمير  يا  قالت: 
ونجدة, وتحا�سد و�سدة, ل يتخاذلون عند �للقاء  ول يطمع فيهم 

�لأعد�ء, �سلمهم فيهم, و�سيفهم على عدوهم .
قال: �سدقِت,  ونعم �لقوم لأنف�سهم.
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قالت و�أّما بنو �سعد بن زيد بن مناه , ففي �لعدّد �لأكثرون , وفي 
�لن�سب �لأطيبون ...«)66(.

ي�سدر �لّن�ّص �ل�سابق بناًء على �سوؤ�ل ��ستعالمي من �لّر�وي للمروي 
له , �سكّل �ل�سوؤ�ل حافًز� ل�ستمر�ر عملية �لحكي من خالل تبادل �لأدو�ر 
م�سروعّية  م��ردوده  هو  �لذي  �لّن�ّص  و�أك�سب  له,  و�لمروّي  �ل��ّر�وّي  بين 
�لّتدفق �لحكائّي وفتح باٍب للحو�ر بينهما. تمّخ�ص هذ� �ل�ّسوؤ�ل و�لحو�ر 
�أهمية  عن  �لك�سف  في  �ل�ّسوؤ�ل  �أ�سهم  كما  مًعا.  منهما  ن�ص  ولدة  عن 
�لمحكي �ل�سادرة عن �أهمّية �لحاكي �لعارف �لذي يتوجه �إليه بال�ّسوؤ�ل 
على  يترتب  حيث  �لتطور  نحو  �ل�ّسرد  تدفع  و�لتي  �إجابته,  يملك  �لذي 
ت�سكّل  �لتي  �لإجابات  تعدّد  عنها  ينتج  �لأ�سئلة  وتعدّد  �إجابة  �سوؤ�ل  كل 
في مجموعها �لبنية �ل�ّسردّية. وبذلك يكتمل �لبناء �ل�ّسردّي من خالل 
�إذ  له  �لّر�وي و�لمروّي  �أ�سهم في خلقها كل من  و�أجوبتها, وقد  �لأ�سئلة 
بال�ّسوؤ�ل �لمحفز له على  له  �أن يتوجه  �إلى مروّي له بعد  �لّر�وي  يتحول 
�لحكي وي�سبح �لمروّي له ر�وًيا وهكذ�. كما نلحظ في �لبنية �ل�ّسردّية 
عملية  عزز  �لذي  �لحو�ر  لتقنية  باًبا  فتحت  �ل�ّسوؤ�ل  تقنية  �أّن  �ل�ّسابقة 
في  تنوًعا  و�سكّل  لل�ّسرد,  �ل�ّسارد  �حتكار  وك�سر  �لحكي  على  �لّتحفيز 
م�سادر �لإر�سال و�ل�ستقبال, ول �سك �أّن �ل�سوؤ�ل و�لحو�ر يجعالن �لّن�ّص 
�أكثر حيوية وت�سويًقا و�أكثر م�سد�قّية وقبوًل, وبالّتالّي يكون �لحكي �أكثر 
�لو�سول  فكان  و�لمو�سوع,  �لأد�ء  بين  �لّتكامل  و�سوح  نلحظ  كما  تدفًقا 
قناعات  ت�سكيل  في  وتدرجها  �لمعاني  يتم من خالل جدلية  �لغاية  �إلى 

و�آر�ء عند �لمتلقّي.
وهكذ� نلحظ �أّن �لمروّي له في كتاب: )بالغات �لّن�ساء( قد تمثلت 
�ل��ّر�وّي  بين  يتو�سط  »باأّنه  بر�ن�ص  جير�لد  حددها  �لتي  �لوظائف  فيه 
�سمات  تحديد  على  وي�ساعد  �ل�ّسرد  هيكل  تاأ�سي�ص  في  وي�سهم  و�لقارئ 

�لّر�وّي, ويجلو �لمغزى ويعمل على تنمية حبكة �لأثر �لأدبّي«)67(.
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خاتمـــــة:
ق��ر�ءة  تقديم  �إل��ى   - و�لمنة  �لحمد  وهلل   - �لدر��سة  ه��ذه  �نتهت 
كتاب:  في  له  �ل��م��روي  در����س��ة  خ��الل  من  �لعربي  �ل��ت��ر�ث  من  لنموذج 
280ه� ( بغية �لك�سف عن دوره في  )بالغات �لن�ساء( لبن طيفور )ت 

�لبناء �لحكائي.
�أوجبت �لدر��سة تحرير مفهوم �لمروي له مما علق به من خلط بينه 
وبين �لقارئ �لحقيقي و�لقارئ �ل�سمني بغية تحرير مفهومه, ثم �لك�سف 
وظائفه  وتحديد  �لحكائية,  �لبنية  في  ح�سوره  و�أ�سكال  �أنماطه,  عن 

,ودوره في �لبنية �ل�سردية. 
تو�سلت �لدر��سة �إلى تحقيق نتائج تتمثل فيما يلي:

�لخارجي  �لقارئ  عن  يفترق  مح�سًا  �سرديًا  بناء  له  �لمروي  �عتبار   -
و�لقارئ �ل�سمني. 

- تو�زي ح�سور �لمروي له مع �لر�وي. 
- تمتع �لمروي له باأهمية كبيرة فهو �لذي يحدد قبليا من قبل �لر�وي, 

كما  �أنه يحدد  ماي�سرد عليه تبعا لثقافته و�يدلوجيته.
- تعدد �أنماط �لمروي له في �لبنية �ل�سردية �لو�حدة:

       مروي له �سمني غير مم�سرح. 
      مروي له مبا�سر مم�سرح. 

- تعدد �أ�سكال ح�سور �لمروي له �لمم�سرح:
      فردي ثابت. 

      فردي متحول. 
     جمعي متحول. 

- �ساعد تعدد �أنماط و�أ�سكال �لمروي له في �لبنية �ل�سردية �لو�حدة على 
�نفتاح �لن�ص وتعدد قر�ء�ته.
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- و�سوح �لدور �ليجابي للمروي له وم�ساركته في �سنع �لبنية �ل�سردية. 
�لحكائية  �لبنية  ت�سكيل  في  دوره  وو�سوح  له  �لمروي  وظائف  تعدد   -

لت�سمل:
درجة  باختالف  �لتلقي  في  له  �لمروي  دور  ويختلف  �لتلقي   -

ح�سوره وغيابه عن �لن�ص.
- �ل�سرد ويظهر من خالل تبادل �لأدو�ر بين �لمروي له و�لر�وي 

من خالل تقنيتي �ل�سوؤ�ل و�لحو�ر. 
 - �لتو�سط بين �لر�وي و�لثقافة �لتي يقدم �إليها �لن�ص. 

�لتي  و�لحو�ر  �ل�سوؤ�ل  تقنيتي  �لحكي من خالل  على  �لتحفيز   -
�لتقنية  هذه  تتيح  و�لمو�سوع,  �لأد�ء  بين  تكامل  عن  تك�سف 

�لو�سول �إلى �لغاية من خالل جدلية �لمعاني وتدرجها.
- ي�سهم �لمروي في بناء هيكل �ل�سرد لأنه جزء �أ�سا�سي من هذ� �لهيكل. 
و�لمكان  و�ل��زم��ان  �ل����ر�وي  �سمات  تحديد  ف��ي  ل��ه  �ل��م��روي  ي�سهم   -

و�ل�سخ�سيات.
وبالو�سول �إلى هذه �لنتائج تمت �لدر��سة و�هلل من ور�ء �لق�سد .
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تون�ص,  �سو�سة,  �لإّن�ساإّنية,  و�لعلوم  �لآد�ب  وكلية  �سفاق�ص,  �لحامي,  علي  محمد  د�ر 

ط)1( 2001م.�ص: 141.
)2( مفهوم �لّر�وية �ل�ّسردّية في �لخطاب �لرو�ئي بين �لئتالف و�لختالف, مجلة ف�سول, 

م 11, ع  4, �ستاء 1993م �ص: 68.
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ن البديعي واأثره الإقناعي يف اخلطاب اجلاهلي املح�سِّ

درا�سة ن�سية

بدر بن علي العبدالقادر)*(

المقدمـــــــة:
ي�ستدعيها  التي  ال�سرورية  الو�سائل  من  البديعية  المح�سنات  تعدُّ 
خطابية  بوظيفة  تقوم  فهي  الـُمَخاطبين.  نفو�س  في  للتاأثير  الخطيب 
المح�سنات  وتوظيف  والعواطف.  الم�ساعر  اإظهار  في  تنعك�س  مهمة 
اللفظ  حلية  فهي  معناها.  ويدعم  الكلمات  خفايا  عن  يك�سف  البديعية 
م�سطنعة؛  اأو  متكلفة  تكن  ولم  الخاطر،  عفو  جاءت  اإذا  المعنى  وزينة 
الأ�سماع،  ا�ستمالة  في  وتاأثيرها  الأ�سلوب،  في  جمالها  يظهر  حينئذ 
لغوي  ا�ستعرا�س  اأو  لفظي،  تالعب  لي�ست مجرد  فهي  الإقناع.  وتحقيق 
اأ�سبحت  واإل  اللغوية،  والقدرة  الأ�سلوبية،  البالغة  اإظهار  منه  ُيق�سد 
عك�س الف�ساحة، و�سعفا في الأ�سلوب، وعجزا لدى الـُمَخاِطب ومن ثم 

عدم تاأثير في اأ�سماع المتلقين.
البديعي  المح�سن  ا�ستخدام  مو�سوع  البحث  هذا   يناق�س  وعليه، 
تعريف  خــالل  مــن  الجاهلي  الخطاب  فــي  والمعنوي  اللفظي  بنوعية 
المح�سن البديعي وعر�س نماذجه التطبيقية في الخطاب الجاهلي مع 

بيان الغر�س من ا�ستخدامه واأثره الإقناعي، والخروج بنتائج عامة.

)*( أستاذ تحليل الخطاب المساعد في قسم علم اللغة التطبيقي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
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المح�سنات البديعية واأَثُرها الإقَناعي في الِخَطاب الَجاِهلي:
التنميق،  من  بنوع  وتح�سينه  الكالم  تزيين  في  »الّنظر  هو:  البديع 
يقطع  تر�سيع  اأو  األفاظه،  بين  ي�سابه  تجني�س  اأو  يف�سله،  ب�سجع  اإمــا 
اأوزانه، اأو تورية عن المعنى المق�سود باإيهام معنى اأخفى منه، ل�ستراك 
يكون  ما  فمنه  الأ�سداد«)1(،  بين  بالتقابل  طباق  اأو  بينهما،  اللفظ 
والمقابلة.   كالطباق  معنويًّا  يكون  ما  ومنها  وال�سجع،  كالجنا�س،  لفظيًّا 
وكان  مكانه،  في  جاء  ما  منها  الأذن  يروق  »حلية  البديعي:  والـُمح�سن 
يخدم  بل  ال�ساعر،  بهدف  يذهب  ول  المعنى،  جالل  به  يخفى  ل  قلياًل 
ياأتي به المعنى ويتطلبه  هذا الهدف ويزيد جمال المعنى؛ وذلك حين 
نعة، والإكثار منها  اإي�ساح الفكرة«)2(، وُندرتها في الكالم عيٌب في ال�سّ
قدح في الّطبع، واإيهام للمعنى الأ�سلي، وتحول من الهدف اإلى الو�سيلة، 
فتكون هي ال�سغل ال�ّساغل، فُيهمل المعنى، ول ُيعطى حقه، وهذا ُمعيب 
بها  ن  ُيح�سَّ لفظية  حلية  البديعي  الـُمح�سن  ولأن  وخطابه،  للُمخاِطب 
المعنى فقد ذكر اأبو هالل الع�سكري: »اإن هذا النوع من الكالم اإذا �سلم 
من التكلف، وبرئ من العيوب، كان في غاية الح�سن، ونهاية الجودة«)3(. 
ارتباط  به  ارتبط  ولذا  ال�سعر؛  في  بالبديع  عناية  للعرب  كان  وقد 
العرب بال�سعر  واإكثارهم منه، وتعلقهم به، واإف�ساوؤه في المواقف، وتمثله 
في الق�سائد، على اأن عنايتهم بالبديع في النثر لم تقل عن عنايتهم به 
في ال�سعر، فقد كان البديع عندهم طبعا و�سجّية ل تكلف فيه، يتوقف 
على الحالة النف�سية للُمَخاِطب، فحيث تختفي نبرة التحدي والمناف�سة 
ح المعاني، وحين  ين�ساب البديع، فُينِغم الكالم، وُينّمق الألفاظ، وُيو�سّ
تعلو نبرة التحدي والمناف�سة والمفاخرة يكون البديع تكلًفا هدفه الرغبة 
وبذا  الخ�سم،  واإربــاك  الموقف،  على  ال�سيطرة  اأو  الموهبة،  اإبــراز  في 

يفقد البديع جانًبا من قيمته الفنية والمعنوية.
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البديعية  المح�سنات  نوع  النثري  الجاهلي  الخطاب  درا�سة  ُن  وتبيِّ
وحجمها في خطابهم، نجملها في الآتي:

1 - الطباق والمقابلة:
بين  »الجمع  ويعني:  ال�سيئين«)4(،  بين  الجمع  اللغة:  »في  باق:  الطِّ
ال�سيء و�سده«)5(، من: طاَبَق ال�سيَء على ال�سيِء ُمَطابقًة وطباًقا، اأي: 
وبعبارة  التعاك�س)6(،  الغالب  في  يقت�سي  الإِطباق  وهذا  عليه،  اأطَبَقُه 
اأو�سح: »الجمع بين لفظتين متقابلتين في المعنى، اأي: مت�سادتين«)7(. 
ه  و�سدِّ ال�سيء  بين  الجمع  هي  الكالم  في  »المطابقة  ال�سطالح:  وفي 
الإقناعية  وتكمُن وظيفته  الخطبة«)8(،  اأو  �سالة  الرِّ اأجزاء  في جزء من 
في: »تو�سيح المعنى، حيث يدعم المعنى بقوة الو�سوح، ويجعل الدللة 
في  المعنى  يو�سح...وقوع  ِحَجاِجيَّة،  و�سيلة  والطباق،  ُمقنعة،  وا�سحة 
الطباق  يجمع  حين  هــذا  ويتحقق  يقتنع،  يجعله  موقًعا  ال�سامع  ذهــن 
وقيمته  الِحَجاج  في  باق  الطِّ مو�سع  يبين  وهذا  متقابلين،  معنيين  بين 
الإقناعية«)9(، لأنَّ المطابقة تعني القدرة على: »الجمع بين المت�سادين، 

اأي: معنيين متقابلين في الجملة«)10(.
اأما المقابلة فهي في اللغة من: قابل غيره، اأي: واَجهه، وقابل ال�سيء 
والمقاَبلة:  بينهما،  الختالف  اأو  الت�سابه  وجه  ليرى  عار�سه  بال�سيء: 
المواجهة والتقاُبل مثله)11(، وفي ال�سطالح: »اإيراد الكالم، ثم مقابلة 
وُتعرف  المخالفة«)12(.  اأو  الموافقة  على جهة  واللفظ  المعنى  في  مثله 
اأو  يقابلهما  بما  ثم  متوافقة  معان  اأو  متوافقين  بمعنيين  يوؤتى  »اأن  بــــ: 

يقابلها على الترتيب، والمراد بالتوافق خالف التقابل«)13(. 
اأكثر  اأو  يقابله  وما  معنى  فيه  يتمثل  ِحجاج  »بالمقابلة  والإقــنــاع: 
يجعل  وما  وبديع،  تاأثير وجمال  الِحَجاج من  يرافق هذا  وما  من ذلك، 
يقابل  ما  له  ُتقيم  المقابلة  لأنَّ  القتناع؛  كبيرة من  المتلقي على درجة 
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واأن  بديعها،  في  البالغة  ُتقيمه  ِحَجاجي  م�ستوى  وهــذا  الكالم،  ذلك 
طاقة  تدعم  التي  البديعية  البُرهانية  البالغة  وجوه  من  وجه  المقابلة 
ة، وتزيد في قدرته الإقناعية، ومن هنا ُتعدُّ المقابلة من  القول الِحَجاجيَّ
اأهم الَو�َساِئل البالغية للحجاج لال�ستمالة والتاأثير، فهي ت�ستميل وتوؤثر 
بجمال ا�ستعمالها، وقوة عالقتها التقابلية على المتلقي«)14(. وللمقابلة 
اأثرها في اإبراز المعنى وتو�سيحه، واإك�سابه قوة التاأثير، مثلها في ذلك 
مثل الطباق؛ وتبرز قيمتها الإقناعية في اقت�ساء المعنى لها دون تكلف، 
اإذ تتطلب المقابلة اإيراد المعاني ثم الإتيان بما يقابلها، وذلك ُي�سهم في 

اإي�ساح المعاني وتمييزها)15(.
والطباق مع المقابلة من المح�سنات المعنوية، وهما جزء من بالغة 
الأ�سلوب، و�سلتهما بالمعنى وا�سحة تماًما، فاإذا راأى الـُمَخاِطب اأن معانيه 
وا�سحة ولكنها بحاجة اإلى مزيد قوة وو�سوح، اأو اإلى اإبراٍز �ساغها في 
الألفاظ المت�سادة؛ لتكون اأقدر على تحقيق ما يريد، فاختيار المفردات 
التي توؤديهما ي�سبُّ في عناية الخطيب الجاهلي بمعانيه؛ لتكون اأبلغ اأثًرا 
ب�سورة  المفارقة  تظهر  وبت�سادهما  طريقهما  فعن  المتلقي،  نف�س  في 
تبرز  وهنا  الـُمَخاِطب،  يعر�سهما  الّلذين  الأمرين  بين  وا�سحة  جليَّة 

مهارته اللغوية، ودقته في اختيار األفاظه. 
وعناية  الجاهلي،  الخطاب  فــي  �سيوعهما  والمقابلة  وللطباق 
الجاهليين بهما دليل على عنايتهم بالجملة، ومن ثمَّ عنايتهم بالمعنى 
وم�ساعرهم،  اأحا�سي�سهم  عن  ويعبر  اأفكارهم،  م�سامين  يقوي  الــذي 
ا  ن�سًّ لهم  تقراأ  اأن  النادر  ومن  عواطفهم،  وقوي  ومعتقداتهم،  واآرائهم 
لتبُرز فيها الألفاظ المت�سادة، والجمل المتقابلة، التي اأُح�سن �سبكها في 
ن�سيج الجمل دون تكلف  اأو تعمد، مما يزيد المعنى و�سوًحا، ومن نماذج 
ذلك خطاب اأكثم بن �سيفي)16( لبِنيه: »اأْن اأُ�سبَح ِعند َراأ�ِس الأْمِر اأحبُّ 
ُبوا ِمن  اإليَّ ِمن اأْن اأ�سِبَح ِعند َذَنِبه... وْيٌل ِلعالِم اأمٍر ِمن َجاِهِله... ل َتغ�سَ
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الَي�ِسير فاإّنه َيجِني الَكِثير«)17(، فالم�سافة �سا�سعة بين الراأ�س والذنب، 
فالراأ�س دليل ُعلّو، والذنب دليل ُدنو، وكذلك ثمة بوٌن �سا�سع بين العالم 
والجاهل، وبراعة اأكثم اللغوية جعلته ينقلهم من ت�ساد اإلى ت�ساد، حين 
َع الي�سير مقابل الكثير، وظهور الم�ساحة وا�سعة بينهما، لي�سل بهم  و�سَ
في النهاية اإلى الفكرة التي يريدها، حيث اإنهم يغ�سبون من القليل مع 
وقد  اإليه،  ير�سد  بما  القتناع  ثمَّ ح�سول  ومن  بالكثير،  لهم  �سياأتي  اأنه 
اتخذ النهج نف�سه في خطابات اأخرى، كقوله: »وباألَباِنها ُيْتَحُف الَكِبير، 
للَعَداَوة،  َمْك�َسبٌة  ا�ِس  النَّ ِمن  »والْنِقَبا�ُس  وقوله:  ِغير«)18(،  ال�سَّ وُيْغَذى 
وِء«)19(، والق�سد الذي اأراده من  ا�ِس َمْجلبٌة لَجِلي�س ال�سُّ ُب ِمن النَّ والتَّقرُّ
ا�ستدعاء الطباق هو ا�ستجالب اأ�سماعهم لقبول فكرته، وتحقيق مراده، 
الذهن  اإثــارة  في  ي�سهم  مما  النَّ�س  في  المت�سادة  الثنائيات  بو�ساطة 

للتفكير في كالمه.
والـُمَخاِطب الجاهلي حين يرغب في تقديم اأفكاره ب�سورة وا�سحة، 
بين  التمايز  لُيظهر  والمقابلة؛  الطباق  ي�ستدعي  لل�سامع غمو�سه،  تجلو 
كل  كنهها  يدرك  تو�سيحية،  ب�سورة  فكرته  لل�سامع  وليقدم  الفكرتين، 
ذي لب وعقل. كقول ُق�ّس بن �َساِعدة)20(: »َعا�َس وماَت«)21(، وقول ذي 
اأ�سيد بن  َغارهم وِكَباَرُهم«)23(، وقول  ... �سِ الإ�سبع)22(: »َفِني َوَهو َحيٌّ
لًعا َتَزاَيلْت ِحَجارته، وقد راأيته اأْمَل�َس َلَي�س ِفيه  اأو�س)24(: »اإّني َراأيُت ُمطَّ
مو�سًحا  الـُمَخاِطب،  لأفكار  خادًما  عفوًيا  البديع  جاء  فقد  ْدٌع«)25(،  �سَ
فهذه  م�ستمعيه،  عند  �سعوًرا  م�سادًفا  قائله،  هــوى  موافًقا  معانيه، 
الطرح،  لتدعيم  الأ�سداد  بين  المزاوجة  �سكل  على  جــاءت  الثنائيات 
ويمكن اأن ُتعدَّ كل ثنائية بمثابة و�سيلة اإقناعية، ُتنتج ِقيًما �سوتية دالة، 
توجه انتباه المتلقي نحو التَّ�ساد الوارد في م�ساحات ق�سيرة من الن�س.
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بين  واإنما  المعنى،  في  مختلفتين  لفظتين  بين  تكون  ل  والمقابلة 
الثانية،  الجملة  الأولى نظيرتها في  الجملة  كلمة في  تقابل كل  جملتين 
اأي  اأكثر ثم الإتيان بما يقابلهما،  اأو  وتعني: »الإتيان بلفظين متوافقين 
يناق�سهما بالترتيب نف�سه«)26(. ولذا كان الخالف بين البالغيين، فقد 
مال بع�سهم اإلى اعتبار المقابلة لوًنا من األوان الّت�ساد، غير اأن المقابلة 
اأعم، ورّجح بع�سهم اأّن تكون المقابلة لوًنا م�ستقال من األوان المح�سنات 
البديع«)28(،  اأعمُّ من  المقابلة  لأّن  الأ�سح؛  »وهذا هو  و:  البديعية)27(، 
واإك�سابه  وتو�سيحه،  المعنى  اإبراز  اأثرها في  لها  الطباق  والمقابلة مثل 
خطاب  في  �ساعت  هنا  ومن  الطباق؛  مثل  ذلك  في  مثلها  التاأثير،  قوة 
اأْمـــَرَك،  الَح�ُسوِد  َعَلى  ــمِّ  »َغ اأكثم:  قــول  ففي  الّطباق،  مع  الجاهليين 
ك، فاإّنه ُيظِهر َلَك َخيًرا،  ك، ول َت�ْسَت�ِسره فُيْف�ِسَد َعلَيك وَيُغ�سَّ واكُتمُه �ِسرَّ
نجده  بالِغْيَبة«)29(،  وَيخُلفَك  بالـُمَكا�َسَرة،  وَيلَقاَك  ا،  �َسرًّ َلَك  وُي�سِمُر 
م�ستخدًما  الخداعة،  مظاهره  ب�سبب  الح�سود،  من  حازًما  موقًفا  يتخذ 
الحارث  وقــول  لبنيه،  وا�سًحا  جليًّا  المعنى  ليقدم  والمقابلة؛  الطباق 
فالطباق   ،)31(» ُذلٍّ ِفي  َحَياة  ِمن  َخيٌر  ِعزٍّ  ِفي  َموًتا  »فاإّن  ابن كعب)30(: 
من  اأف�سل  الموت  يكون  بحيث  المجرد،  والموت  المجردة،  الحياة  بين 
ولكن  الحارث،  اأراده  الذي  المعنى  يوؤدي  ول  مقبول،  غير  اأمــًرا  الحياة 
حين تكتمل ال�سورة، وتحّل المقابلة محل الطباق، فيكون الموت في عزٍّ 
ذليلة  فالحياة  المفارقة  تظهر  ومهانة،  وخ�سوع  ُذلٍّ  في  للحياة  مقاباًل 
اأق�سى من الموت، وحينما يتعر�س الإن�سان اإلى الذلة والمهانة، وُتجرح 
كبرياوؤه، وُتطعن كرامته، فال �سك اأن الموت راحة له بدًل من حياة الذل. 
وُع،  َمْو�سُ »ِمــَهــاٌد  ق�س:  قــول  خطاباتهم   في  المقابلة  اأمثلة  ومــن 
لِعَبَرا«)32(،  الأْر�ــسِ  في  واإّن  لَخَبرا،  َماء  ال�سَّ في  اإّن  َمــْرُفــوٌع...  و�َسْقٌف 
ِكَباُرُهم«)33(، وقول عمرو  ُيكِرمَك  َغاَرهم  »واأْكِرم �سِ وقول ذي الإ�سبع: 
َباِطاًل فَباِطاًل... واإذا ُحّدثتم  َكاَن  ا، واإْن  ا فحقًّ بن كلثوم)34(: »واإْن حقًّ
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ا�ِس َمن ل ُيرَجى َخيُره، ول ُيَخاُف  َفُعوا، واإذا َحّدثتم َفاأوِجزوا... وِمن النَّ
ه«)35(، ول �سك اأن لهذه المقابالت اأثرها البالغ في تو�سيح الفكرة،  �َسرَّ
المتلقي،  في  وتاأثيرها  لل�سعور،  مالم�ستها  ثــمَّ  ومــن  المعنى،  وب�سط 
اإي�ساح  في  اأثره  له  بينها  والمقابلة  المت�سادات  بين  المعاني  فاختالف 
في  التاأثير  على  اأقدر  اأيهما  معرفة  ثمَّ  ومن  الفكرة،  واإي�سال  المعنى، 
�سبيل  في  م�ستخدمين  الآخــر  اأحدهما  باحتياج  الأمــر  تعلق  اإذا  الآخــر 

غر�سهم المقابلة التي تبرز المعنى، وتمكنه في الذهن.
2 - الجنـــا�س:

الجنا�س من الحلى اللفظية والألوان البديعية التي لها تاأثير بليغ في 
الأ�سلوب، واأثر في جذب ال�سامع وا�ستمالته، وُيعرف في اللغة من التجان�س: 
»ومنه الـُمَجاَن�َسُة والَتْجِني�ُس، ويقال: هذا ُيجاِن�ُس هذا اأَي: ي�ساكله«)36(، 
اأن  والتام منه  اللفظ،  »ت�سابههما في  اللفظين:  بين  والجنا�س  ويماثله، 
اأن:  بمعنى  وترتيبها«)37(،  واأعدادها وهيئاتها  الحروف  اأنواع  يتفقا في 
اأن  لها  ومجان�سُتها  وكالم،  �سعر  بيت  في  اأخرى  تجان�س  الكلمة  »تجيء 
ت�سبهها في تاأليف حروفها«)38(، و:»حقيقة التجني�س في م�سطلح علماء 
البيان هو اأن تتفق اللفظتان في وجه من الوجوه، ويختلف معناهما)39(. 
الف�ساحة)40(،  في  القدر  جليل  البالغة،  في  الموقع  عظيم  والجنا�س 
وتكمن وظيفته الإقناعية في: »اأَْن َيَت�َساَبَه اللفظاِن في النُّْطق َوَيْخَتِلَفا في 
كثرة  اأو  قلة  وبتباينها  الحروف،  »باأ�سوات  ارتباطه:  وفي  اْلَمْعنى«)41(، 
في الدللة على المعاني المطلوبة اأو ات�ساقها وتطابقها في الألفاظ مع 
تباين الدللة واختالفها«)42(، اإ�سافة اإلى كون الِجنا�س يحدث: »جر�ًسا 
لذيًذا واإيقاًعا لطيًفا، يجعل فيه من المو�سيقى والنغم ما يحمل الأذان 
على الإ�سغاء والرتياح«)43(، وعليه يمكن: »اعتبار المو�سيقى رافًدا من 
روافد )الإقناع( من جهة ا�ستيالء ما وقع على النفو�س، وامتالك الأنغام 
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لالأ�سماع، وما كان اأملك لل�سمع كان اأفعل باللُّب وبالنف�س«)44(، ولذلك 
الأ�سلوب  جمال  في  اأثــر  من  له  لما  الجاهلي  الخطاب  في  مجيئه  كثر 

افر و�سائل الإقناع الذي يوجه ال�سامع اإلى قبول الفكرة. وت�سَ
واجتالب  النتباه،  جــذب  على  الجاهليين  حر�س  من  وانطالًقا 
في  ح�سوره  للجنا�س  كــان  العقول  واإمــتــاع  النفو�س،  واإثـــارة  الأ�سماع، 
يجمعها  باألفاظ  تجيء  »اأن  وهو:  ال�ستقاق،  جنا�س  ومنه  خطاباتهم، 
اأ�سل واحد في اللغة«)45(، ومثل ذلك قول ُق�ّس بن �َساِعدة: »ومْن َظلَمك 
واإذا  َفوَقك،  َمن  َنف�ِسك عَدَل عليَك  َعدلَت على  َيْظِلمه، ومتى  وَجَد من 
الجنا�س،  من  اآخر  نوع  وهناك  َنْف�َسك«)46(.  عْنه  َفاْنه  �َسيء  عْن  َنَهيت 
وترتيبها،  و�سكلها  نوعها  اأو  الحروف،  عدد  في  اللفظتان  فيه  تختلف 
يَم  وي�سمى الجنا�س الناق�س)47(، مثل قول عمرو بن كلثوم: »وامَنُعوا �سَ
الَغِريِب ِمن الَقريَب، فاإنَّك َتِذلُّ على قـَِريبك، ول يْجمُل بَك ُذلُّ َغِريِبك... 
ثُتم فاأْوِجُزوا، فاإنَّ َمع الإْكَثار َيُكوُن الإْهَذار«)48(، وقول ُق�ّس بن  واإذا َحدَّ
�َساِعدة: »اْجَتمعوا، وِا�ْسَمُعوا َوُعوا... َمْن َعا�َس َماْت، وَمْن َماَت َفْاَت«)49(. 
تحدثه  ــذي  ال الجر�س  فــي  تكمن  الن�سو�س  فــي  الجنا�س  وقيمة 
ليكون  المعنى)50(؛  ل�ستجالء  للخيال  اإثــارة  من  المتجان�سة  الألفاظ 
اأمكن في النفو�س، واأو�سح للمراد، عن طريق ا�ستدراج ال�سامع بو�ساطة 
الجر�س المو�سيقي الذي يثير الذهن، وي�ستميل ال�سمع اإلى فكرته، وعليه 
فالجنا�س في خطاباتهم كان لتع�سيد اأفكارهم، لي�سلوا بال�سامعين اإلى 
اإليها، فيقفون عندها، لعلها ُتحدث في نف�سوهم  التي يدعون  اأفكارهم 
وا�ستدعاء  والــقــبــول.  المتثال  فتجد  والمتابعة،  الإ�ــســغــاء  ــى  اإل مياًل 
ة وتنِميق،  الخطباء الجاهليين هذا المح�سن، لي�س لغر�س زْخرفة قوليَّ
بل من اأجل بلوغ غاياتهم الإقناعية، فلقد دعمهم هذا الطرح بتوظيف 
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ليبرزوا  جنا�س؛  �سكل  على  الم�سوقة  الإقناعية  الو�سائل  من  مجموعة 
)اإقناعي(  ِحجاجيٌّ  رافــٌد  »الجنا�س  فــــ:  متلقيهم،  ويقنعوا  ُحَججهم 
المو�سيقى  هذه  تكون  حيث  ا�ستعماله،  من  المنتجة  للمو�سيقى  نتيجة 
الجنا�س  ي�سطلع  اإذ  المتلقي،  نف�سية  على  وجر�سها  باإيقاعها  موؤثرة 
بدور ِحجاجيٍّ )اإقناعي( لما يحدثه في ُلبِّ المتلقي من ارتياح للمعنى 

الم�ساحب له«)51(.
3 - ال�ســجع:

واأَ�سبه  وا�ستقام  ا�ستوى  �َسْجًعا  َي�ْسَجُع  »�َسَجَع  اللغة من:  في  ال�سجع 
على  النثر  من  الفا�سلتين  »تواطوؤ  ال�سطالح:  وفي  ا«)52(،  بع�سً بع�سه 
ال�سوتي  الإيقاع  في  المتمثل  الإقناعي  اأثره  ولل�سجع  واحد«)53(،  حرف 
- لما يحدثه من جر�س مو�سيقي، وقرع لالأذهان، واإثارة لالنتباه - في 
خطاب الجاهليين. فالع�سكري يرى ف�سل الت�سجيع: »على �سرط البراءة 
مع  من�سجًما  ال�سجع  كان  واإذا  التع�سف«)54(.  من  والخلو  التكلف،  من 
الكالم خالًيا من التكلف، بعيًدا عن التع�سف، متما�سًيا مع الطبع والذوق 
ال�ّسليم كان جمياًل في مو�سعه، ُمحقًقا لهدفه وغايته، يقول ابن الأثير: 
غاية  في  يجيء  فاإنه  متكلف  غير  الطبع  على  محموًل  كــان  اإذا  ــا  »واأم
في  به  ياأتي  اأن  الكاتب  تهياأ  واإذا  الكالم،  درجــات  اأعلى  وهو  الح�سن، 
كتابته كلها على هذه ال�سريطة فاإنه يكون قد َمَلك رقاب الكلم، ي�ستعبد 

كرائمها، وي�ستولد عقائمها«)55(. 
ووظيفة ال�سجع، مثل الجنا�س، تكون جمالية اإيقاعية تزيد من جر�س 
الألفاظ، وح�سن تق�سيم التراكيب، في�سهل النطق على المتكلم، ويحدث 
توزيًعا في الكالم، و: »يكاد الباحثون يجمعون على اأن نزوع الفطرة اإلى 
هذا الإيقاع قد برز في النثر قبل ال�سعر، وهو �سورة نغمية يراد بها جعل 

الكالم ب�سورة متوافقة«)56(. 
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فال�سجع من اأبرز الم�سطلحات في البالغة العربية، التي تدل على 
تق�سيم العبارة اإلى اأجزاء بينها وزن كامل اأو ناق�س، وله: »ح�سور حتَّى 
ة  ه ِبنية اإيقاعيَّ ا جمالية وتاأثيرية، بحكم اأنَّ في النثر، فهو يحقق اأغرا�سً
تجنب  ينبغي  الغاية  ق  النثر...فليحقِّ في  وكذلك  ال�سعر،  في  جوهرية 
التَّكلف بكثرة الجنا�س وال�سجع، وغيرها من المح�سنات اللفظية بطريقة 
قة لالإقناع«)57(. اإّن لإيقاع ال�سجع اأثًرا في علوق النثر في الأ�سماع،  معوِّ
التناغم الذي تطرب له الأذن،  ور�سوخه في الأذهان)58(، لما فيه من 
ده)59(، وذلك ل يعني الإكثار منه  ويلذُّ له ال�سماع، ويحفظه المتلقي ليردِّ
بال �سبب؛ لأن ذلك نوٌع من الهذر، والبهرجة ال�سكلية التي ل طائل منها، 
ولذا فقد ا�سترط بع�س النقاد الإيجاز، اأو التو�سط في ا�ستخدامه؛ ليوؤدي 

دوره الجمالي. 
التكلف  من  البراءة  �سرط  »على  الت�سجيع:  ف�سل  يرى  هالل  فاأبو 
والخلو من التع�سف«، بل يرى اأن ال�سجع: »اإذا �سلم من التكلف، وبرئ من 
التع�سف لم يكن في جميع �سنوف الكالم اأح�سن منه«)60(. وابن �سنان 
يرى اأن ال�سجع اإذا كان طبًعا، وطلبه المقال، واأح�سن توظيفه في الكالم، 
اختالف  اإلى  ي�سير  اأن  بعد  يقول  للكالم،  وزينة  نف�سه،  في  جميال  كان 
النا�س في ال�سجع كمراجعة وا�ستح�سانا: »والمذهب ال�سحيح اأن ال�سجع 
اأنه  يظهر  وبحيث  م�سقة،  ول  كلفة،  بال  متي�سًرا  �سهاًل  وقع  اإذا  محموٌد 
لم ُيق�سد في نف�سه، ول اأح�سره اإل �سدُق معناه دون موافقة لفظه، ول 
ل لأجله، وورد لي�سير و�سلة اإليه«)61(.  يكون الكالم الذي قبله اإنما ُتُمحِّ
والجمل الم�سجوعة حين تكون اإلى الِق�سر اأقرب فاإن اأثر الإيقاع يكون 
اأو�سح، وهو ما اأ�سار اإليه ابن الأثير في قوله: »وكلما قّلت الألفاظ كان 
ط  اأح�سن لقرب الفوا�سل الم�سجوعة من �سمع ال�سامع«)62(؛ اإذ بــ: »التو�سُّ

تقرب �سياغته من الأوزان ال�سعرية، وت�ستعير تاأثيرها«)63(. 
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»َتـَناءوا  �سيفي:  بن  اأكثم  قول  الجاهلي  الِخطاب  في  ذلك  ومثال 
ُلوا ِفي الـَمَزار«)64(، وقول �سعد الع�سيرة)65(: »وَدُعوا  َيار، وَتَوا�سَ في الدِّ
َت�ْسلم  ام  والِخ�سَ الـِمَراء  وَدُعوا  الأُمهات...  لُكم  َت�سَلم  ناِت  المُح�سَ قْفَو 
وُجوُدوا  الَعَماِئر،  تهُبُكم  الَع�َساِئر  اإلى  تَحّبُبوا  والأْحــالم،  الـُمروَءة  َلُكم 
وال َتـنُم َلُكم الأمَواَل«)66(، وتوالي الجمل الم�سجوعة بحروف منتقاة  بالنَّ
في �سال�سة، دون تكرار اأو تكلف ُيبرز حكمة الخطيب الجاهلي وحنكته 
في ُح�سن الختيار، وبراعة التوظيف، ولذا تالءم مع غر�س الخطاب، 

واأ�سهم في تحقيق وظيفة الإقناع. 
اأن الجمل الم�سجوعة تتردد بين  ُيلحظ في �سجع الجاهليين  ومما 
وتجدده؛  ال�سوتي  الإيــقــاع  تنويع  على  لحر�سهم  والــثــالث،  الجملتين 
لتتجّدد معه الإثارة والنفعالية لدى المتلقي، وهو ما يميل اإليه ابن �سنان 
الخفاجي اإذ يرى: »اأن ل تجعل الر�سالة كلها م�سجوعة على حرف واحد؛ 
اإلى التكلف«)67(، ولذا كُثر ال�سجع  ا للتكرار، ومياًل  لأن في ذلك تعر�سً
في الخطاب الجاهلي، ومالت اإليه الأ�سماع، وو�ّسوا به كالمهم، وزّينوا به 
مقالهم، وقد غلب عليهم ال�سجع المتوازي، و: »هو ما اتفقت فيه اأعجاز 
بن  اأو�س  قول  ذلك  ومثال  الوزن«)68(،  اتفاق  مع  الحرف  في  الفوا�سل 
َظِر، وِمن َكَرِم الَكِريم  ِر َخيٌر ِمن َكِثيٍر ِمن النَّ حارثة)69(: »وَذَهاُب الَب�سَ
الَقَناَعة،  الِغَنى  وَخيُر   ، َفلَّ اأُِمَر  وَمن   ، َذلَّ َقلَّ  وَمن  الَحِريِم،  َعن  َفاُع  الدِّ
ا�ِس  بالنَّ يُكم  »اأُو�سِ نهد)71(:  بن  دويد  وقول  َراَعَة«)70(،  ال�سَّ الَفْقِر  و�َسرُّ 
لوا  وَطوِّ ة،  الأِعنَّ ُروا  َق�سِّ َعثَرة،  ُتقِيُلوُهم  ول  َعْبرٌة،  َلُهم  لَترحُموا  ا،  �َسرًّ
َفقْبَل  الـُمَحاَجَزة  اأَرْدُتــم  واإذا  َهْبًرا،  ِربوا  وا�سْ �َسْزًرا،  واْطعُنوا  ة،  الأ�ِسنَّ
يِته، لَيُحلُّ  اُكم وَمع�سِ الـُمَناَجَزة«)72(. وقول مالك بن المنذر)73(: »واإيَّ
َيار«)74(، وتتك�سف القيمة الفنية هنا في  َماَر، وُتوِح�ُس ِمنُكم الدِّ ِبُكم الدَّ
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اإلى  لجوئهم  خالل  من  األفاظهم،  اختيار  في  الدقة  الجاهليين  توخي 
ال�سجع، وهو تعبير جمع الإيجاز والدقة مًعا، و�ساعد في ت�ساوق و�سائل 

الإقناع في الخطاب نف�سه. 
والجملة الم�سجوعة تحوي غالًبا ثالث كلمات فاأكثر، وربما جاءت 
الِحقِد  »ِاحتَماُل  المنذر:  بن  مالك  قول  ومنه  قليل،  وهذا  كلمتين،  من 
اأ�سَباَب  َيقَطُع  عِة  الرِّ �ُسوُء  الَبليَّة،  ُيْعِقُب  ة  الَخِطيَّ ــُزوُم  ُل فَد،  الرِّ َيمَنُع 
الـَمنَفعِة«)75(. وهو اأح�سن ال�سجع لدى ابن الأثير)76(. واأف�سل ال�سجع ما 
ت�ساوت ِفقره، وكان ر�سين التركيب، �سليًما من التكلف، بعيًدا عن التكرار 
اإل لفائدة، وهو ما عده ابن الأثير: »اأ�سرف ال�سجع منزلة لالعتدال الذي 
بزيادة  الأولى  من  اأطول  الثانية  الفقرة  تاأتي  وقد  �سبق.  كما  فيه«)77(، 
ي�سيرة، وهو اأمر مقبول اإذ يرى ابن الأثير اأن الزيادة حين تمثل: »طول 
يخرج به عن العتدال خروًجا كثيًرا فاإنه يقبح عند ذلك وي�ستكره ويعد 
عيبا«)78(، ونادًرا ما تاأتي الفقرة الثانية اأق�سر من الأولى، وهو ما يعده 
ابن الأثير عيًبا فاح�ًسا، و: »�سبب ذلك اأّن ال�سجع يكون قد ا�ستوفى اأمده 
من الفعل الأول بحكم طوله، ثم يجيء الفعل الثاني ق�سيًرا عن الفعل 
يريد  �سماعه كمن  الإن�سان عند  فيبقى  المبتور،  كال�سيء  فيكون  الأول، 
في  الأخيران  النوعان  اجتمع  وقد  دونها«)79(،  فيعثر  غاية  اإلى  النتهاء 
�َساَء الأْكَفاَء، ولَي�سَتْعِملَن في ِطيبهنَّ  ُجوا النِّ قول مالك بن المنذر: »وَزوِّ
الـَمْنَفَعة«)80(.  اأ�ْسَباَب  َيقَطُع  َعِة  الرِّ �ُسوُء  الَحْمَقاَء...  ُبوا  وَتجنَّ الَماَء، 
واأقلها مجيًئا هو ال�سجع: »المطّرف، وهو ما اختلفت فيه الفا�سلتان، اأو 
الفوا�سل وزًنا، واتفقت روًيا«)81(، كقول ذي الإ�سبع العدواني: »وا�ْسَمح 
واأكِرْم  ِبَك،  ا�ْسَتَعان  َمن  واأَِعــْن  َجــاَرَك،  واأْعــِزز  َحِرَيَمك،  واْحِم  ِبَماِلك، 
منهم  رغبة  جاء  ال�ّسجع  اإلى  الجاهليين  ميل  اأن  ول�سك  ْيَفَك«)82(،  �سَ
الهمة،  ويبعث  الن�ساط،  يجدد  الن�س،  في  مو�سيقي  اإيقاع  اإحــداث  في 
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ويجلو الفكرة، ويقرب المعنى ويو�سحه، ف�ساًل عن رغبتهم في اأْن ُيقتنع 
بخطابهم ثم ُيحفَظ كالمهم وُيْعقل. 

كما اأن للجنا�س اأثره الوا�سح في الإيقاع عن طريق تكرار الحروف 
بناء على نوع ال�سجع، وقد اأ�سار ابن الأثير الحلبي اإلى الإ�سهام الجمالي 
ال�سوتي للتجني�س فقال:  »اإن ت�سابه األفاظ التجني�س ُتحدث بال�سمع مياًل 
اإليه، فاإن النف�س تت�سوق اإلى �سماع اللفظة الواحدة اإذا كانت بمعنيين، 
وتتوق اإلى ا�ستخراج المعنيين الم�ستمل عليهما اللفظ، ف�سار للتجني�س 
اأحياًنا،  ال�سجع  مع  الجنا�س  يتعانق  وقد  وفائدة«)83(،  النفو�س  في  وقٌع 
دوره  الجنا�س  يوؤدي  الحالين  وفي  اأخــرى،  اأحياًنا  عنه  منف�سال  وياأتي 
الإيقاعي ب�سورة ُمَوّجهة للنظر، تاأمل قول عمرو بن كلثوم: »واْعَلُموا اأنَّ  
يوِف«)84(، تجد  بال�سِّ َقتٌل  الحُتوف  اأكَرَم  اأنَّ  َكَما  الَعُطوُف،  الَقوِم  اأ�سَجَع 
اأن تتابع الكلمات )العطوف، الحتوف، ال�سيوف( باإيقاعها البديع، الذي 
تاآزر فيه الوزن وال�سجع ذو قيمة اإيقاعية توؤثر في ذهن ال�سامع، بتوازن 

الألفاظ، وتردد النغمة المو�سيقية.
وا�ستغالل الجنا�س ل يعني اأنه فَقَد قيمته الفنية، بل ظل محتفًظا 
تكرار  طريق  عن  الإيقاع  في  اإ�سهامه  طريق  عن  التاأثير  على  بقدرته 
فاُع  الدِّ الَكريِم  َكرِم  اأو�س بن حارثة: »وِمن  الحروف، ُي�سّدق ذلك قول 
اإيقاًعا  ُتحدثان  المتواليتان  المتجان�ستان  والكلمتان  الَحِريم«)85(.  عن 
كقول  الحروف،  تكرار  طريق  عن  الإيقاعية  النغمات  لتوالي  مو�سيقيًّا؛ 
«، وقوله: »َفِفي َذلك  ؛ فُكفوا َعن ال�ّسبِّ عمرو بن كلثوم: »وَمن �َسبَّ ُي�سبَّ
ُكم اللَقاء«)86(،  َماء َفال َيُكوَنّن َحقَّ َداٌء ِمن الأْدَواء... واإَذا َتَناَزعُتم ِفي الدِّ
نيَة، والِعتاَب قبل العقاب، والتَّجلد ل  َة ول الدَّ وقول اأو�س بن حارثة: »المنيَّ

التَّبلُُّد«)87(. وربما جاءت الكلمتان المتجان�ستان متباعدتين ن�سبًيا. 
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الحرية  ال�سوت  اإك�ساب  في  اأثٌر  الجاهلي وف�ساحته  لخبرة  ويكون 
في النطالق والرتفاع، والتحكم في النبرة بطريق المدود، والذي ُيعبر 
المدى  يعبر عن  المد  لأن  للُمَخاِطب؛  فل�سفة خفّية  اآخر عن  من جانب 
الذي ياأمل الـُمَخاِطب اأن تبلغ اإليه كلماته في نفو�س �سامعيه، ويبرز اأثره 
حين ي�سعر المتاأمل باأن الخطيب كان يقف عند نهاية كل جملة، وهو ما 
يعطي المدود اأثرا وا�سًحا، ولو اأردت موا�سلة القراءة، ومتابعة الجملة، 
لظهر ا�سطراب النغمة، ولم يعد اأثر ال�سجع ظاهًرا، ُيوؤكد هذا قول �سعد 
َنات َت�سَلْم َلُكم الأُمَهات... وَدُعوا الـِمراء  الع�سيرة: »وَدُعوا َقْفَو الـُمح�سَ
تهْبُكم  الَع�َساِئر  اإلى  ُبوا  َتَحبَّ والأْحــالم،  الـُمروَءة  َلُكم  َت�ْسلم  ام  والِخ�سَ
ل  اأنك  تلحظ  ولعلك  الأموال«)88(،  لكم  َتْنُم  وال  بالنَّ وُجــُودوا  الَعَماِئر، 
اأواخر الجمل؛ لأن حركة الإيقاع �ستتغير  ت�ستطيع تحريك الحروف في 
ب�سورة كبيرة، و�سيتغير تبًعا لذلك النغمات الـُمكونة لجو الن�س لت�سبح 
غير متاآلفة، فما اأن ت�ستريح الأذن اإلى التاء المك�سورة حتى تفاجئها التاء 
الجمالية  قيمتها  المدود  يفقد  مما  الجمل،  بقية  في  وهكذا  المفتوحة، 

لالإيقاع في الن�س)89(. 
وربما لجاأ الجاهليون اإلى ال�سجع م�سايرًة لما كان يغلب في ع�سرهم 
من �سجع الكهان الذين كانوا ي�سحرون النا�س بكالمهم، ويملكون عليهم 
تجد  �َساِعدة،  بن  ُق�ّس  خطبة  اإلــى  وانظر  ال�سجع،  بمو�سيقا  اأفئدتهم 
فئة  ن�سو�س  اإلى  نظرت  ولو  جميعه)90(،  الن�س  على  م�ستماًل  ال�ّسجع 
الُكهان من خطباء الجاهلية لوجدت ال�سجع �سائًعا فيها اإلى جانب غريب 
اللغة لعتمادهم عليه للتعمية، وهذا ما جعل لهم �سلطانا �سحرًيا على 

الّدهماء من النا�س)91(.
4 - الزدواج:

اأي:  ُمــــزدِوج،  فهو  ــــا،  ازدواًج َيــــزدِوج  ازدوَج  مــن  لغة:  اِلْزِدَواَج 
ا  ُه َبْع�سً مت�سابه)92(، وفي ال�سطالح: »اْزدوج الكالُم وَتَزاَوَج: اأَ�سَبَه َبْع�سُ



بدر بن علي العبدالقادر
20

15
بر 

تم
سب

 - 
هـ

14
36

ة 
عد

لق
و ا

، ذ
 4

1 
دد

لع
ا

157

جـــــذور

خَرى«)93(،  بالأُ َتَعلٌُّق  تيِن  يَّ الَق�سِ لإِْحــَدى  كان  و  اأَ ــَوْزِن،  ال اأَِو  ْجِع  ال�سَّ في 
و:»الزدواج هو في البديع َتنا�ُسب المتجاورين«)94(، و»هو اأْن ُيزاوج بين 
الباحثين  ومن  واألفاٌظ عذبٌة حلوُة«)95(،  والجمل كالٌم عذٌب،  الكلمات 
من  �سمعية  عالقات  عن�سريها  بين  تربط  تركيبية  »ِبْنية  اأنَّه:  يرى  من 

طوٍل، وِزِنٍة، وفا�سلٍة، وتعك�س فكًرا ُمرتًبا ُمتَّزًنا ُمقنًعا«)96(. 
الع�سكري  فاأبو هالل  القدماء،  العلماء  بعناية  اِلْزِدَواَج  وقد حظي 
ول  مزدوًجا،  يكون  حتى  يحلو  ول  الكالم،  منثور  يح�ُسُن  »ل  ــه:  اأنَّ يرى 
تكاد تجد لبليٍغ كالًما يخلو من الزدواج«)97(، كما ُعدَّ من اأجمل وجوه 
العناية بال�سكل؛ لجعله المعنى اأكثر ان�سباًطا، واإعطائه الخطاب جر�ًسا 
الرونق  الكالم  ُيك�سب  مما  معنويًّا،  ــراًء  وث ا،  خا�سًّ وتنوًعا  مو�سيقيًّا، 
والقبول، وعلى الكاتب كما يرى القلق�سندي: »اأْن يراعي الوزن في جميع 
وزًنا،  يعادلها  بما  الكلمة  مقابلة  مع  اأكثرها،  في  اأو  القرينتين  كلمات 

وي�سمى التَّوازن وهو اأح�سنها واأعالها«)98(. 
لمخاطبة  الزدواج  ا�ستخدام  اإلى  خطابهم  في  الـجاهليون  ويلجاأ 
من  الن�س  داخــل  الزِدواج  »ُيحدثه  لما:  ووجدانهم،  المتلقين  �سعور 
اإيقاعات ونغمات وبخا�سة في اأواخر الجمل المتتابعة، ويكون وقعه على 
اإلى جمل مق�سودة دون اأخرى  ة المتلقي، واأثره بارًزا في توجيهه  نف�ِسيَّ
داخل هذا الن�س، وهو ما يعك�س ق�سد المحاِجج اإليه في تلك الجمل، 
وقد يكون الزدواج طبًعا و�سَمة عند الـُمَحاجج، وبخا�سة اإذا ما ُعرفت 
الزدواج:  اإقناعية  تكون  ولذا  ن�سو�سه«)99(،  معظم  في  ووجدت  عنه، 
هذا  المتلقي  و�سعور  نف�ِسية  على  معي  ال�سَّ اأثير  والتَّ الأثــر  في  »كاِمنة 
تحقيق  في  اللَُّغوية  الـُمَحاِجج  لقدرة  الو�سيلة  هذه  ت�سير  كما  جهة،  من 
وتبرز  النف�سي«)100(،  التاأثير  الهدف منه  ِحَجاج �سمعي،  ق�سده، وهذا 
قيمته الإقناعية في مجيئه عفو الخاطر، وعدم تكلفه ول ت�سنعه، وفي 



ن البديعي وأثره اإلقناعي في اخلطاب اجلاهلي احملسِّ

20
15

بر 
تم

سب
 - 

هـ
14

36
ة 

عد
لق

و ا
، ذ

 4
1 

دد
لع

ا

158

جـــــذور

عدم اللتزام به في كل الكالم، وكون الألفاظ تابعة للمعاني لها خادمة، 
يمنح  مما  اإقناعية،  لغاية  الق�سية  وتدعيم  الفكرة،  توكيد  في  ُت�ساعد 
ا واإيقاًعا يجذب اأذن ال�سامع، ويزيد التعبير قوة  الكالم جر�ًسا مو�سيقيًّ

وتاأثيًرا وو�سوًحا.
»ومــن  يــقــول:  مــتــرادفــان  والزدواج  ال�سجع  اأنَّ  الخفاجي  ويــرى 
النا�س  والزدواج...وبــعــ�ــس  ال�سجع  ال�سيغ  فى  الألفاظ  بين  المنا�سبة 
كان  اإذا  ال�سجع  اأن  ويرى  والزدواج«)101(،  ال�سجع  كراهة  اإلى  يذهب 
طبًعا، وطلبه المقال، واأح�سن توظيفه في الكالم، كان جمياًل في نف�سه، 
وقع  اإذا  محموٌد  ال�سجع  اأن  ال�سحيح  »والمذهب  يقول:  للكالم،  وزينة 
�سهاًل متي�سًرا بالكلفة، ول م�سقة، وبحيث يظهر اأنه لم ُيق�سد في نف�سه، 
ول اأح�سره اإل �سدُق معناه دون موافقة لفظه، ول يكون الكالم الذي قبله 

ل لأجله، وورد لي�سير و�سلة اإليه«)102(.  اإنما ُتـُمحِّ
واإذا كان لل�سجع اإ�سهامه في الإيقاع حين ين�سب على الحروف في 
نهايات الجمل، فاإن الزدواج له عالقة بتوازن الجمل نف�سها، ولذلك قال 
األفاظ الفوا�سل من الكالم المنثور  ابن الأثير عن الزدواج: »اأن تكون 
مت�ساوية في الوزن«)103(. واأبو هالل الع�سكري يقول م�سيًدا بالزدواج: 
تجُد  تكاد  ول  مــزدوًجــا،  يكون  حتى  يحلو  ول  الكالم  منثور  يح�سن  »ل 
لكان  الزدواج  عن  كالم  ا�ستغنى  ولو  الزدواج،  من  يخلو  كالًما  لبليغ 

القراآن«)104(.
هــذه  عــلــى  اأدّل  ول  الــقــديــم،  الــنــثــر  خ�سو�سيات  مــن  الزدواج 
فهو  له،  ال�سريف  والحديث  الكريم  القراآن  مالزمة  من  الخ�سو�سية 
الرفيعة،  الأ�ساليب  على  الغالبة  »الميزة  وهو:  والتفرد،  التميز  مقيا�س 
والر�سائل  البليغة،  والخطبة  النبوي،  والحديث  القراآن  ذلك  في  �سواء 
الجيدة«)105(، ومرد ذلك في المقام الأول اإلى ما يحدثه الزدواج من 



بدر بن علي العبدالقادر
20

15
بر 

تم
سب

 - 
هـ

14
36

ة 
عد

لق
و ا

، ذ
 4

1 
دد

لع
ا

159

جـــــذور

نغم مو�سيقي، يتغير بتغير الفوا�سل، وهو ما يعني التجدد الم�ستمر في 
و»وجه  لالأذهان،  المتجددة  والإثارة  لالآذان،  الدائم  والإمتاع  الألحان، 
ا غير قليل من مو�سيقا  المتياز والروعة في الأ�سلوب المزدوج اأن له حظًّ

ال�سعر دون ت�سابه النغم فيه ورتابته«)106(. 
وقد جاء الزدواج في خطاب الجاهليين موؤدًيا دوًرا اإيقاعًيا ينعك�س 
الإقناعية،  الوظيفة  وي�ساعد في تحقيق  الألفاظ،  ال�سوت في  تردد  مع 
هواُت ُمطلَقٌة، والحزُم  ومثاله قول اأكثم: »الهوى َيْقَظان، والَعْقُل َراِكٌد، وال�سَّ
اأْن ُيزِعج  ُيعَدَم الَح�ُسود  ويُة ُمقيدٌة... ولْن  ُمْهَملٌة، والرَّ ف�ُس  َمعُقوٌل، والنَّ
قْلبه، وُي�سِغل ِفكره، وُيوِرث َغْيَظه«)107(، وقول عمرو بن يزيد)108(: »وبّر 
الّرِحم، والِحفظ للِعيال، والإْحَراز للُحَرِم«)109(. وقد يجتمع الزدواج مع 
ال�سجع، فيكون لالإيقاع مدى اأكبر يتجاوز توازن المفردات، وتوافقها في 
َخيُره،  لُيرَجى  َمن  ا�س  النَّ »وِمن  كلثوم:  بن  كقول عمرو  الجمل،  اأواخر 
ه«)111(،  برِّ ِمن  َخيٌر  وُعُقوقه  ه،  َدرِّ من  خيٌر  فُبْكوؤُه)110(  ه،  �َسرَّ ولُيخاف 
الَعدَد،  وَيْمحُق  َكد،  النَّ ب  ُيَعقِّ الَواِلدين  »ُعُقوُق  المنذر:  بن  مالك  وقول 

ب الَبَلد«)112(. وُيَخرِّ
من  بديعّي  جوٍّ  خلق  في  تبرز  وال�سجع  والجنا�س  الزدواج  ومزية 
الإيقاع يجعل وقع الكلمات والجمل ُم�ستلًذا في الأذن، وياأخذ طريقه اإلى 
م�سدًرا  تمثل  فالحروف  ال�سدور،  وت�ستودعه  الفوؤاد،  ويرت�سيه  العقل، 
مهًما من م�سادر الإيقاع في الن�سو�س، وقد ذكرت لذلك اأمثلة �سابقة 
اأو  كلمتين  في  اأحياًنا  تاأتي  اأنها  غير  الجنا�س،  مع  والتقائه  ال�سجع  في 
ال�سوت،  نغمة  تكرار  الإيقاع مع  كلمات متتالية فيظهر لك جليًّا جمال 
وقول   ،)113(» الـُم�ْسَتفُّ �َساِرب  »و�َسرَّ  حارثة:  بن  اأو�ــس  قول  هذا  ُيحّقق 
«)114(، وقول عمرو  اإلمـْام الهمَّ مالك بن المنذر: »وَقِطعة الّرحم ُتورُث 
ابن كلثوم: »ول خيَر فيمن ل َيَغاُر ِلَغْيِره كما َيَغاُر لنف�سه«)115(، وربما جاء 
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ا،  ا فحقَّ تكرار الحروف من تكرار الكلمة كقول عمرو بن كلثوم: »اإن حقَّ
واإْن كان باطاًل فباطاًل«)116(. 

والحقيقة قد ا�ستطاع  الجاهليون من خالل اللغة اأن يحدثوا نوًعا من 
التناغم والجر�س المو�سيقي في خطاباتهم؛ لبراعتهم في الموازنة بين 
األفاظهم وجملهم، مما اأك�سب الن�سو�س قبوًل وتاأثيًرا، فالنثر الفني: »ل 
يخلو من نوٍع من الوزن والإيقاع، ولكن وجود هذه الظاهرة ال�سوتية فيه 
ا وم�سدًرا، فاإذا كان مبعثها في  يختلف عن وجودها في ال�سعر، كيًفا وكمًّ
ال�سعر توالي التفعيالت... فاإّن مبعثها في النثر المنا�سبة والموازنة بين 
الألفاظ، في الجمل والعبارات، اأو بين الجمل والعبارات اأنف�سها«)117(، 
في  بالمهارة  خا�سة  ب�سفة  النثر  فــي  المو�سيقي  الإيــقــاع  فــارتــبــاط 
في  لأنهما  والزدواج،  ال�سجع  وبخا�سة  البديعية،  المح�سنات  ا�ستخدام 
النثر بمنزلة الوزن والقافية في ال�سعر، يقول الخفاجي: »فاأما القوافي 
في ال�سعر فاإنها تجري مجرى ال�سجع«)118(، ويقول: »فالفرق بين ال�سعر 
والنثر بالوزن على كل حال، وبالتقفية اإن لم يكن المنثور م�سجوًعا، على 
طريقة القوافي ال�سعرية«)119(، ويقول: »وكما اأن ال�سعر َيح�ُسن بت�ساوي 
ويقول  ف�سوله«)120(،  في  الحروف  بتماثل  يح�سن  النثر  كذلك  قوافيه، 
ابن الأثير: »واعلم اأّن الّت�سريع في ال�سعر بمنزلة ال�ّسجع في الفعلين من 

الكالم المنثور«)121(.
ولذا برز في الخطاب الجاهلي ُح�سن التق�سيم كا�ستيفاء جميع اأق�سام 
المعنى، وذكُر اأحوال ال�سيء م�ساًفا اإلى كل حالة ما يالئمها)122(، وفيه 
ظهرت بالغتهم في القدرة على ا�ستيفاء جميع متعلقات المعنى الواحد 
قبل النطالق اإلى معنى اآخر، ومن اأمثلته في الخطاب الجاهلي قول ذي 
َيْرفعوك،  ع لهم  وَتوا�سَ ُيحبُّوك،  َجانبَك لقوِمَك  »اأَِلْن  العدواني:  الإ�سبع 
دوك، واأَكرم  واُب�سْط لهم وَجْهك ُيِطيعوك، ول َت�ْستاأثر عَليهم ِب�سيء ُي�سوِّ
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ِتك  مودَّ َعَلى  وَيْكبر  ِكباُرُهم،  ُيكِرمك  ِكَبارهم،  ُتكرُم  َكما  َغارهم  �سِ
من  ــْن  واأَِع ــاَرَك،  َج ــِزز  واأْع َحِريمك،  واْحــم  ِبمالك،  وا�ْسَمح  َغاُرهم،  �سِ
ِريخ«)123(، فحين  ة في ال�سَّ ه�سَ ْيَفك، واأ�ْسِرع النَّ ا�ْسَتعان ِبك، واأْكِرْم �سَ
اأراد ذو الإ�سبع مراتب الكمال لبنه، ذكر ُمتطلبات ذلك مبتدًئا بالـُمهم 
المطلوب،  وَعْقل  المراد،  َفْهم  ي�سهل معه  تق�سيم ح�سن  الأهم، في  اإلى 
ر  ب�سُ لمن  اإّل  يتاأتى  لن  وهذا  الأمــر،  بتنفيذ  ُمرتبط  الجواب  فح�سول 
بالأمور، واأدركها على وجهها ال�سحيح، وقول اأكثم بن �سيفي: »لَتَتكلَّمنَّ 
ِفيما َجهلَت، ول ُتْعَجل في الَكالِم ِبَما َعِلمت، َفتذلَّ َنف�َسَك، فاإنَّ ِمن اإكَراِم 
�سورة  ر�سم  اأراد  ِعْلُمه«)124(.  ِبه  اأَحــاَط  ِبما  اإل  َيَتَكلَم  األ  َنَف�َسه  الـَمرِء 
ومو�سًحا  لــمــراده،  خادًما  بالتق�سيم  فجاء  ال�سمت،  لإيثار  متالزمة 
لمعناه، فالخو�س في ما ليحيط به العقل نق�ٌس وَمذمٌة، كما اأن العجلة 
ر الكالم على حدود المعرفة  في الكالم ت�ستوجب النهاية الموؤ�سفة، وَق�سْ
النف�س  تبعث في  الإقناعية  التق�سيم  ُح�سن  الرجولة، فوظيفة  من كمال 

رغبة ورهبة في نف�س المتلقي لمتثال الأمر وتطبيقه؟. 

الخاتمــــة:  
الخطاب  في  البديعي  المح�سن  ا�ستخدام  مو�سوع  البحث  تـناول 
اللفظية  للمح�سنات  نماذج  الإقناعي، من خالل عر�س  واأثره  الجاهلي 
بدءا  والمقابلة،  كالطباق  المعنوية  والمح�سنات  وال�سجع،  كالجنا�س، 
بتعريف المح�سن البديعي وعر�س نماذجه التطبيقية وغر�س ا�ستخدامه 
توظيف  في  البحث  نتائج  ومن  الإقناعي.  اأثــره  بيان  ثم  الخطاب،  في 

المح�سنات البديعية في الخطاب الجاهلي ما ياأتي:
يحقق  وتوظيفها  البديعية  المح�سنات  من  لالإكثار  المخاطب  لجوء   •

مني لها. اأثير ال�سِّ مقا�سده، ويح�سل على مراده، مما يوؤكد على التَّ
• ا�ستثمار المَخاِطب للمح�سن البديعي في الإقناع بغر�س توجيه النتباه.
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جعلهم  تعمد،  اأو  تكلف  دون  البديعية  للمح�سنات  الجاهليين  توظيف   •
ي�ستعملونها في �سياقات �سهلة ممتعة، تجد لها �سرورة، حين يحتاج 

الخطاب اإلى اللفظ، اأو تطلبه العبارة، اأو يفر�سه الأ�سلوب. 
مما  بو�سوٍح،  الملقي  اأفكار  تقديم  في  البديعية  المح�سنات  اأ�سهمت   •
ليتلقفوها  المتلقين،  اأ�سماع  في  التاأثير  الجاهليين على  يوؤكد حر�س 

باهتماٍم وَتدبٍر.
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)1( مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، دار القلم، بيروت، ط الخام�سة، 
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رون: �س 14. )17( الـُمعمَّ
)18( مجمع الأمثال، اأحمد بن محمد الني�سابوري، ت. محمد محيي الدين، دار المعرفة، 

بيروت، ط الأولى، د.ت:  182/2.
رون:  �س 23. )19( المعمَّ

)20( من بني اإياد، اأحد حكماء العرب، كان اأ�سقف نجران، قيل: اإنه عا�س �ستمئة �سنة، وقيل: 
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وخزانة الأدب ولب لباب ل�سان العرب، عبدالقادر بن عمر البغدادي، ت.عبدال�سالم محمد 

هارون، مكتبة الخانجي، م�سر، ط الرابعة، 1418هـ - 1997م: 78/2.
الزهراء،  مكتبة  ال�سلفي،  حمدي  ت.  الطبراني،  اأحمد  بن  �سليمان  الكبير،  المعجم   )21(
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وال�سعر وال�سعراء، عبد اهلل بن م�سلم ابن قتيبة، ت.اأحمد محمد �ساكر، دار الحديث، 
القاهرة، ط الأولى، 1423هـ - 2003م: �س 297، والأغاني: 89/3.

)23( الأغاني: 95/3.
ر، قاد قومه في حجة الغدر عام قاتلوا ابن زيد بن ح�سان  )24( من بني تميم، جاهلي معمَّ

رون : �س 74. بن تبع. ولال�ستزادة من اأخباره انظر: المعمَّ
رون:  �س 15. )25( المعمَّ

)26( البالغة والتحليل الأدبي: �س 186.
الأولــى،  ط  بيروت،  العربية،  النه�سة  دار  عتيق،  د.عبدالعزيز   ، البديع  علم  انظر:   )27(

1404هـ: �س 76.

)28( علم البديع: �س 76.
اأن�ساب الأ�سراف، اأحمد بن يحيى بن جابر البالذري، ت. �سهيل زكار، د.  )29( جمل من 

ريا�س زركـلي، دار الفـكر، بيروت، ط الأولى، 1417هـ: 75/13.
يان، روؤ�ساء  )30( هو بن عمرو بن اأود المذحجي، من كهالن َجدٌّ جاهلي من ن�سله بنو الدَّ
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العربية،  الكتب  اإحياء  دار  عامر،  عبدالمنعم  ت.  ال�سج�ستاني،  حاتم  اأبو  الو�سايا،   )31(
م�سر، د. ط، 1961م: �س 124.

)32( المعجم الكبير:  88/12، ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 418/9.
)34( الأغاني: 95/3.

)34( �ساعر جاهلي، ولد في �سمالي الجزيرة العربية في بالد ربيعة، كان من اأعز النا�س 
ال�سعر  انظر:  اأخباره  من  طوياًل.ولال�ستزادة  ر  وُعمَّ ال�سجعان،  الفتاك  من  وهو  فتًكا 

وال�سعراء: �س 228، والأغاني: 55/11، وخزانة الأدب: 400/7، 401، 405.
الكتب  دار  الآبي، ت.خالد عبدالغني محفوظ،  �سعيد  اأبو  المحا�سرات،  الدر في  نثر   )35(

العلمية، بيروت، ط الأولى، 1424هـ - 2004م : 259/6.
)36( ل�سان العرب: 43/6. مادة )جن�س(.

)37( الإي�ساح في علوم البالغة - المعاني والبيان والبديع : �س 288.
الم�سيرة،  دار  كرات�سقوف�سكي،  به.اإغناطيو�س  اعتنى  المعتز،  ابن  عبداهلل  البديع،   )38(

بيروت، ط الثانية، 1402هـ - 1982م: �س 25.
)39( معجم البالغة العربية، د. بدوي طبانه، دار المنارة، جدة، ودار الرفاعي، الريا�س، 

ط الثالثة، 1408هـ، 1988م: �س 138.
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حمزة  بن  يحيى  الإعجاز،  حقائق  وعلوم  البالغة  لأ�سرار  المت�سمن  الطراز  انظر:   )40(
العلوي، مراجعة جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 1402هـ 

- 1982م : 355/2.
الثانية،  ط  م�سر،  المعارف،  دار  اأمين،  م�سطفى  الجارم،  علي  الوا�سحة،  البالغة   )41(

1990م: �س 265.

)42( البالغة العربية - المفهوم والتطبيق، حميد اآدم ثويني، دار المناهج، الأردن، الطبعة 
الأولى، 2007م : �س 349.

)43( البالغة العربية في �سوء منهج متكامل، محمد بركات حمدي، دار الب�سير، الأردن، ط 
الأولى، 1992م: �س 69.

بنيته   - للهجرة  الثاني  القرن  اإلى  الجاهلية  من  القديم  العربي  ال�سعر  في  الِحَجاج   )44(
واأ�ساليبه، �سامية الدريدي، عالم الكتب الحديث لّلن�سر واّلتوزيع، الأردن، ط الأولى، 

2008م: �س 127.

)45( ح�سن التر�سل، �سهاب الدين الحلبي، ت. ودرا�سة اأكرم عثمان يو�سف، دار الر�سيد، 
بغداد، ط الأولى، 1980هـ: �س 193.

العلمية،  الكتب  دار  المهدي،  عبدالرزاق  به.  اعتنى  الع�سكري،  هالل  اأبو   ، الأوائــل   )46(
بيروت، ط الأولى، 1417هـ - 1997م: �س 45.

)47( انظر: الطراز المت�سمن لأ�سرار البالغة وعلوم حقائق الإعجاز: 259/2 - 260.
)48( نثر الدر : 259/6.

)49( المعجم الكبير:  88/12، ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 418/9.
)50( انظر: جر�س الأ�سوات ودللتها في البحث البالغي والنقدي، د. ماهر مهدي هالل، 

دار الر�سيد، بغداد، د.ط، 1980م: �س 273.
)51( خطاب الِحَجاج والتَّداُوليَّة- درا�سة في نتاج ابن بادي�س الأدبي : �س 304.

)52( ل�سان العرب: 150/8. مادة )�سجع(.
)53( الإي�ساح في علوم البالغة-المعاني والبيان والبديع : �س 269.

)54( كتاب ال�سناعتين: �س 261.
)55( المثل ال�سائر:  198/1.

)56( اأدب ال�سحراء - درا�سة في مقطعات الأعراب النثرية، د. عبداهلل الر�سيد،  الموؤلف، 
الريا�س، ط الأولى، 1427هـ - 2006م: �س 78.

النووية  الأربعون   - الإْقَناع  و�سائل  في  درا�سة  النبوي،  الِخَطاب  في  الِحَجاج  تجليات   )57(
اللَُّغة  ق�سم  اإلــى  مقدمة  من�سورة(،  )غير  ماج�ستير  ر�سالة  فــروم،  ه�سام  نموذًجا، 

العربية واآدابها، جامعة الحاج لخ�سر باتنة، الجزائر، 2008م: �س  173، 174.
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)58( انظر: جر�س الألفاظ ودللتها في البحث البالغي والنقدي: �س 226.
)59( انظر: اأدب ال�سحراء: �س 87.

)60( كتاب ال�سناعتين: �س 261.
)61( �سر الف�ساحة: �س 171.

)62( المثل ال�سائر:  235/1.
)63( فن النقد الأدبي عند العرب: �س 240.

)64( التذكرة الحمدونية، محمد بن الح�سن ابن حمدون، ت. اإح�سان عبا�س، بكر عبا�س، 
دار �سادر، بيروت، ط الأولى، 1996م: 361/1.

)65( �سعد بن مذحج بن اأدد بن زيد من اأهل الع�سر الجاهلي، وعرف بـ »�سعد الع�سيرة«، 
لأنه طال عمره حتى بلغ اأبناوؤه واأحفاده ثلثمائة رجل، فكان اإذا ركب فيهم �سئل عنهم، 
المعمرون:  انظر:  اأخباره  من  ولال�ستزادة  الح�سد..  مخافة  ع�سيرتي»  »هم  فيقول: 

�س37، ونثر الدر: 254-247/6.
)66( الو�سايا: �س 122.

)67( �سر الف�ساحة: �س 179.
)68( معجم البالغة العربية: �س 273.

)69( من بني مزيقاء، من الأزد، من كهالن جد قبيلة الأو�س عا�س في يثرب. ولال�ستزادة 
رون: �س 45، 46، والأعالم، خير الدين الزركلي، دار العلم  من اأخباره انظر : المعمَّ

للماليين، بيروت، ط الثانية ع�سرة، 1997م: 31/2.
)70( الأمالي في لغة العرب، اأبو علي القالي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1398هـ - 1978م:  

.102/1

ر  )71( هو ُدَوْيد بن َنْهد  بن زيد بن حوتكة بن اأ�سلم الق�ساعي، من م�ساهير الخطباء، ُعمِّ
اأربعمئة و�سًتا وخم�سين �سنة. ولال�ستزادة من اأخباره انظر: طبقات فحول ال�سعراء، 
ط  القاهرة،  المدني،  مطبعة  �ساكر،  محمد  محمود  ت.  الجمحي،  �سالم  بن  محمد 

رون: �س 26. الأولى، 1394هـ - 1972م: 331/1، والمعمَّ
)72( اأمالي المرت�سى: 240/1.

)73( لم اأقف له على ترجمة.
)74( الو�سايا: �س 124.
)75( الو�سايا: �س 124.

)76( انظر: المثل ال�سائر:  134/1.
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)77( المثل ال�سائر:  234/1.
)78( المثل ال�سائر:  �س 234.

)79( المثل ال�سائر: 235/1.
)80( الو�سايا: �س 124.

)81( علم البديع: �س 208.
)82( الأغاني: 95/3.

من�ساأة  نجار،  زغلول  محمد  د.  ت.  الحلبي،  الأثير  ابن  الدين  نجم  الكنز،  جوهر   )83(
المعارف، م�سر، ط الأولى، 1980هـ: �س 91.

)84( نثر الدر : 259/6.
)85( الأمالي في لغة العرب:  102/1.

)86( نثر الدر : 259/6.
)87( الأمالي في لغة العرب:  102/1.

)88( الو�سايا: �س 122.
العزيز  الرابع، عبد  القرن  نهاية  العربي حتى  الأدب  الآباء لالأولد في  انظر: و�سايا   )89(
المقبل، ر�سالة دكتوراة ) غير من�سورة( مقدمة اإلى ق�سم الأدب، جامعة الإمام محمد 

بن �سعود الإ�سالمية، الريا�س، 1425هـ: 456/450/2.
)90( انظرها في: المعجم الكبير:  88/12، ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 418/9، 419.

)91( انظر بع�س نماذجهم في: الكامل في التاريخ، علي بن محمد ابن الأثير، ت د. عبد 
 ،77 1999م:  1420هـ،  الثانية،  ط  بيروت،  العربي،  الكتاب  دار  تدمري،  ال�سالم 
اهلل  عبد  ت.د.  كثير،  ابن  عمر  بن  اإ�سماعيل  والنهاية،  والبداية   ،383/114-112/2

التركي، دار هجر، م�سر، ط الأولى، 1417هـ - 1997م: 121-117/3.
)92( انظر: ل�سان العرب: 291/2. مادة )زوج(.

)93( ل�سان العرب: 291/2. مادة )زوج(.
)94( الكليات معجم في الم�سطلحات والفروق اللَُّغوية، اأبو البقاء اأيوب الكفومي، تحقيق: 
1419هـ  عدنان دروي�س، محمد الم�سري موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، الطبعة الأولى،  

- 1998م: �س 104.
)95( البديع في نقد ال�سعر، اأ�سامة بن منقذ، تحقيق: د.اأحمد بدوي، ود.حامد عبد المجيد، 

مطبعة م�سطفى البابي الحلبي، م�سر، ط الأولى، 1960م : �س 111.
كتاب:  العبد،�سمن  محمد  د.  الإْقَناع،  و�سائل  في  درا�سة   - العربي  الِحَجاجي  الن�س   )96(
الِحَجاج مفهومه ومجالته - درا�سات نظرية وتطبيقية في الَبالغة الجديدة، اإ�سراف 
د. حافظ اإ�سماعيلي علوي، دار عالم الكتب الحديث، الأردن، ط الأولى، 2010م: 59/2.
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)97( كتاب ال�سناعتين: �س 97.
اأحمد بن علي القلق�سندي، تحقيق: د.يو�سف علي  )98( �سبح الأع�سى في �سناعة الإن�سا، 

طويل، دار الفكر، دم�سق، الطبعة الأولى، 1987م: 305/2.
)99( اإ�ستراتيجية الِحَجاج التعليمي عند ال�سيخ الب�سير الإبراهيمي - مقال: )الطالق( اأنموذًجا 
)الجزء الثاني(، حمدي من�سور جودي، مجلة كلية الآداب والعلوم الإن�سانية والجتماعية، 

جامعة محمد خي�سر، الجزائر، العدد )10، 11(، ال�سنة 2012م: �س 332.
)100( خطاب الِحَجاج والتَّداُوليَّة - درا�سة في نتاج ابن بادي�س الأدبي : �س 227.

)101( �سر الف�ساحة، ابن �سنان الخفاجي، دار الكتب العملية، لبنان، ط الأولى، 1402هـ: 
�س 13.

)102( �سر الف�ساحة: �س 171.
)103( المثل ال�سائر:  272/1.
)104( ال�سناعتين: �س 260.

)105( حول مفهوم النثر الفني عند العرب القدامى، الب�سير مجذوب، الدار العربية للكتاب، 
ليبيا، ط الأولى، 1982م: �س 110.

)106( حول مفهوم النثر الفني عند العرب القدامى: �س 111، 112.
)107( جمهرة الأمثال، اأبو هالل الع�سكري، دار الفكر، بيروت، ط الأولى، 1418هـ: 256/2.

)108( لم اأقف له على ترجمة.
)109( الو�سايا: �س 128.

اإنفاقه. انظر:  )110( بكاأت الناقة : قل لبنها، والبئر قل ماوؤه. والمعنى :اإم�ساكه خير من 
ل�سان العرب،: 34/1. مادة )بكاأ( .

)111( نثر الدر : 259/6.
)112( الو�سايا: �س 124.

)113( الأمالي في لغة العرب: 102/1.
)114( الو�سايا: �س 124.
)115( نثر الدر: 259/6.
)116( نثر الدر: 259/6.

عثمان  د.  القديم،  العربي  النقد  في  والنثر  ال�سعر  ق�سايا  من   - الأدب  نظرية  في   )117(
موافي، دار المعرفة، م�سر، ط الأولى، 1996م: 103/1.

)118( �سر الف�ساحة: �س 197.
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)119( �سر الف�ساحة: �س 287.

)120( �سر الف�ساحة: �س 171.
)121( المثل ال�سائر:  237/1.

)122( انظر: علم البديع: �س 131-126.
)123( الأغاني: 95/3.

)124( جمل من اأن�ساب الأ�سراف: 77/13.
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التحليل الوظيفي يف الدرا�سات الل�سانية

املفهوم والإجراء

�صالح الدين مالوي)*(

توطئـــــــة:
لعقود خلت،  الوظيفي  التحليل  معترك  الغربيون  الل�سانيون  اقتحم 
التحليلي،  النمط  هذا  حول  ت�سوراتهم  �سياغة  على  خاللها  تمالوؤوا 
وا�ستوت  الم�سطلح،  هذا  عن  قّيما  معرفيا  ر�سيدا  كتاباُتهم  فحملْت 
ْت اأبعاُده الإجرائية �سيئا ف�سيئا، فتمّثل منهجا درا�سيا  �سَ مبادئه، و�ُسخِّ
بّينا، يقارب اللغة الطبيعية، ويجّلي غوام�ض التركيب فيها. وقد تعاقب 
الغربيين،  الباحثين  من  ُزَم��ٌر  الوا�سف  النحوّي  الجهاز  هذا  بناء  على 
ُبُل في �سياق التمثيل، فاأغنوا  تقا�سموا بع�ض المبادئ، وافترقت بهم ال�سُّ
الدر�ض الل�ساني، بما اأجمعوا عليه وبما اختلفوا فيه، بمنوال نحوّي متمّيز، 

يحاول هذا البحث اأن يحيط بجوانب منه من خالل العنا�سر التالية:
1. المفهوم: 

اإّن م�سطلح )التحليل الوظيفي( الم�سار اإليه اآنفا ينه�ض طرفا مكافئا 
 )Functional Analysis/Analyse fonctionnelle( الأجنبي للم�سطلح 
الذي يحيل اإلى م�سائل نظرية اأو عمليات اإجرائية ت�سّب في حقل معرفي 
لغوي اأعّم يدعى الوظيفية )FONCTIONNALISME(، وهي »نظرية في 
اللغة تعطي معظم عنايتها لوظائف المكونات ل ال�سكل داخل الجملة«)1(، 

)*( قسم اآلداب واللغة العربية، كلية اآلداب واللغات جامعة خيضر/ بسكرة، الجزائر.
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تقع على طرف نقي�ض من النظرية ال�سكالنية )FORMALISME( التي 
ت�سرف عنايتها اإلى الأ�سكال اللغوية في المقام الأول. 

فالناظر اإلى التحليل الوظيفي يجد معناه في الأ�سيع الأعرف يت�سّمن 
»اأّن الأقوال اللغوية ُتحلَُّل بالعودة اإلى الطريقة التي توؤدي بوا�سطتها اإلى 
فيها  التي يحدد  اللحظة  انطالقا من  فالباحث،  التوا�سل«)2(.  �سيرورة 
اأّن المالءمة الوظيفية هي التي تهديه وتوجهه في اختياراته وت�سنيفاته، 
يكون - ول ريب  - واقعا في حّيز الم�سغل الوظيفي؛ لأّن المالءمة الوظيفية 

هي التي تتيح له، حّقا، فهم طبيعة دينامية اللغة ب�سكل اأف�سل)3(.  
وبناًء عليه، ُتت�سّور اللغة، في المنزلة الأولى، اأداًة تنقل من خاللها 
التجربة بو�ساطة تجلٍّ ُمدَرك قابل للتحليل اإلى وحدات توافق كّل وحدة 
منها عن�سرا من التجربة مو�سوع النقل)4(. فالذي ينطلق منه الوظيفي 
في م�ساق التحليل اإنما هو ال�سلوك اللغوي المدرك المتمثل في الكالم، 
من  فمردود  الكالم«،  »الل�سان/  ال�سو�سيرية  الثنائية  اإلى  الن��زلق  اأّما 
هنالك  واإّنما  الإط��الق،  على  والكالم  الل�سان  ثّمة  فلي�ض  ؛  الوجهة  هذه 
الكالم وحده ل �سريك له )فقط()5(. والمقاربة الوظيفية ل تلقي باًل 
اإلى الل�سان ما لم يكن في خدمة الكالم. اإنها ل ُتعنى بالقدرة عندما ل 
الم�سطلحين،  بين  التفريق  ترف�ض  اإنها  الأداء.  القدرة عن  تخبر هذه 
]التمييز بين القدرة والأداء[  اأعتقد بوجوده  »اأنا ل  يقول �سيمون ديك: 
اأن يكون في الحقيقة بين ما يفعله المتكلمون  فالتمييز الأ�سا�سي يجب 
ثمة  )الأداء(...فلي�ست  التوا�سل  من  معينة  ح��الت  في  والم�ستمعون 
بمعزل  ودرا�ستهما  الأداء،  من  القدرة  في طالق  اأية حال،  على  وجهة، 

عن بع�سهما«)6(.
ومما تجب الإ�سارة اإليه - اأي�سا - اأّن المعتبر في التحليل الوظيفي 
هو المدلول ولي�ض الداّل. فالغاية التي يجري اإليها التحليل هي المدلول ؛ 
اأّما الّدال، فو�سيلته َتْمُثُل لتجليته ل غير. فهنالك تفا�سل في المنزلة بين 
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اإلى و�سعهما على �سعيد واحد كما هو الحال  الوجهين، ولي�ض من داٍع 
عند اأولئك الذين يت�سورون وحدات الكالم رموزا)7(. 

فالأ�سلم قيال اأّن الأغرا�ض هي التي ترهق المحّلل من اأمره �سعودا، 
تلب�سها  اأث��واب  اإّل  بابها،  في  الأل��ف��اظ،  وم��ا  وراءه���ا،  يلهث  ينفّك  فما 
المعاني، فهي اأوعية لها َت�ِسُمها على م�ستوى البنية التعجيمية. »والمعنى 
الأرواح  بمنزلة  والمعاني  المعنى،  زينة  هو  واللفظ  اللفظ،  عماد  هو 

والألفاظ بمنزلة الأج�ساد«)8(.  
»اأّن   - العلوي  بن حمزة  يحيى  تعبير  على حد   - البيان  وغنيٌّ عن 
فكيف  الج�سد«)9(،   من  ال��روح  بمنزلة  هي  اللفظ  من  المعنى  منزلة 
ي�ستويان مثال؟! فمدار الأمر على اإ�سابة المعاني لأنها »تحّل من الكالم 
اإحداهما  ومرتبة  الُك�ْسوة،  معها مجرى  تجري  والألفاظ  الأبدان،  محّل 
على الأخرى معروفة«)10(. األم تَر اأّن الألفاظ ل ُتوؤمُّ لذواتها، واإّنما ُي�ستدلُّ 
بها على مراد المتكلم ومق�سوده؟!)11(. والتحقيق اأّن المراد والمق�سود 
يقول  التوا�سلية،  العملية  مناط  هو  الذي  ل  المح�سّ المعنى  �سوى  لي�سا 
اإلى  و�سيلة  هو  اإنما  »فاللفظ  ال�سدد:  هذا  في  790ه�(  )ت  ال�ساطبي 
ذلك  �ساأن  ومن  المق�سود«)12(،   هو  والمعنى  المراد  المعنى  تح�سيل 
اأن يدفع اإلى ربط الدرا�سة اللغوية بالمعاني التي ي�سّيرها ق�سُد المتكلم 
ُل به اإلى درا�سة  من وراء كلِّ ُمنجز لفظي. فالوظيفية، اإذن، منهٌج ُيَتَو�سَّ

ا في المبنى. ٌم دللية ت�ستوجب تنظيما خا�سّ المعنى من حيث هو ِقيَّ
وهكذا، فاإّن الو�سم بالوظيفي اأو الوظيفية ل يخرج، على الأقل، عن 

المعاني الثالثة التالية)13(: 
1. اأخذ وجهة نظر وظيفية بالن�سبة اإلى طبيعة اللغات.

اإلى العالقات الدللية في م�ستويات النحو  2. �سرف العناية الأ�سا�سية 

المختلفة.
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3. ال�سعي نحو تحقيق الإجراءات العملية لتحليل ال�سمات المتنوعة للغة 

وا�ستعمالها.
2. المبادئ المنهجية: نجليها في النقاط ال�سبع الآتية:

كاآلة  الأول  المقام  في  مت�سّورة  الوظيفي،  الــمــنــوال  فــي  اللغة،   .1

ماآربه  لتحقيق  الب�سري  الكائن  ي�ستعملها  الجتماعي،  للتفاعل 
والظفر باأغرا�سه)14(. وبناء على هذا الت�سّور الآلي والأداتي للغة، 
ي�سير لزاما اأن تو�سف الخ�سائ�ض البنيوية للُّغة على اأ�سا�ض دورها 
في التفاعل الجتماعي الإن�ساني ؛ اأي: من حيث المتطلبات الواقعية 

للتوا�سل)15(. 
وانطالقا من هذا المنظور، يتعّين على الدرا�سات الل�سانية اأن تتعامل 

مع نوعين من الأنظمة القواعدية، كالهما ذو طبيعة اجتماعية)16(: 
الأن�سطة  اأ�سكال  ال�سفوي ك�سكل من  التفاعل  قواعد تداولية: تحكم   *

التعاونية.
اللغوية  التعابير  بنية  تحكم  و�صواتية:  وتركيبية  داللــيــة  قــواعــد   *

الم�ستعملة كاآلت في هذا الن�ساط الجتماعي.
يمكن  ل  حيث  التداولية،  داِت  بالمحدِّ ُد  تتحدَّ اللغوية  التعابير   .2

و�سف خ�سائ�ض العبارات اللغوية في معزل عن الطبقات ال�سياقية 
جزئيا   - يتحدد  الآل��ة  بناء  اأّن  ذلك  فيها؛  ت�ستعمل  اأن  يمكن  التي 
وعلى الأقل - من حيث ال�سروط والأغرا�ض المو�سوعة لال�ستعمال. 
فالوظيفيون ي�سعون ن�سب اأعينهم محاولة فهم لَم اللغات منظمة 
على النحو الذي هي عليه في �سوء دواعي التداول ومتطلباته)17(، 
المنوال النحوي الوظيفي متخّيال »كجزء من نظرية  وعليه ي�سير 
تداولية اأو�سع من اللغة، مجال مو�سوعها التفاعل ال�سفوي«)18(. بل 
اإّن النظام اللغوي نف�سه لي�ض ب�سائغ اأن يعتبر م�ستقال ذاتيا عن التعّلق 
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اأن  بالنظرية التداولية التي تعّد جوهره)19(. فمن الخطاأ الج�سيم 
يعّد قرينة  الذي  ال�سياق  ا�ست�سحاب  اللغوية عن  الدرا�سة  تنف�سل 
ودفع  الحتمال  ورف��ع  الق�سد  تعيين  في  ب��ارزة  اأهمية  ذات  فارقة 
ف�سل  اإلى  قديما،  العرب،  انتبه  وقد  المنطوق.  دللة  عن  الإلبا�ض 
ذلك في تحقيق هذه الغايات ال�سريفة، فعاب ابن القّيم من يق�سر 
النظر في تحليل الن�سو�ض على الدللة المعجمية دونما اكتراث اإلى 
ل به  ُيتو�سَّ ال�سياق من تخ�سي�ض وتقييد وغير ذلك مّما  ما يوجبه 
اإلى تحقيق الدللة، يقول: »ال�سياق ير�سد اإلى تبيين المجمل وتعيين 
العام  وتخ�سي�ض  ال��م��راد،  غير  احتمال  بعدم  والقطع  المحتمل 
وتقييد المطلق وتنوع الدللة. وهذا من اأعظم القرائن الدالة على 
مناظرته.  في  وغالط  نظره،  في  غلط  اأهمله  فمن  المتكلم.  مراد 
ُڑ})20(  ڑ  ژ  {ڈژ  تعالى:  قوله  اإل��ى  فانظر 

كيف تجد �سياقه يدّل على اأّنه الذليل الحقير«)21(.  
التعلق  ع��ن  م�ستقال  الــوظــيــفــي  الــمــنــوال  فــي  يعتبر  ال  الــتــركــيــب   .3

بعلم الدللة)22(؛ ذلك اأّن الغر�ض الرئي�ض من الن�ساط اللغوي هو 
اللغة على قاعدة  ع و�سائل  ُتَجمَّ الغر�ض  المعنى. وطبقا لهذا  اإبالغ 
انطالقا  اأي:  اللفظ؛  اتجاه  في  بالمعنى  البدء  يتي�ّسر  دللية، حيث 
من  اأخ��رى:  بعبارة  اأو  اللفظي،  الو�سم  نحو  الوظيفية  البنية  من 
اإلى الو�سائل. وهذا الإجراء التحليلي يكاد، ل�سدة التعلق  الوظائف 
؛  المعا�سرة  الوظيفية  المقاربات  في  اأ�سا�سية  اإمكانية  ي�سير  به، 
قًة في قطاعات بحثية منها باعتبار هذه الإمكانية  اإذ نجدها مطبَّ
ُزها بو�سوح عن المقاربات ال�سكلية المنطلِق فيها من الو�سائل  تميِّ
ة، مع اأهميتها، لي�ست اإجبارية  تلقاء الوظائف. غير اأّن هذه الخا�سّ
النحوي  الو�سف  في  الم�سيُّ  يمكن  للتحليل عنها، حيث  لمندوحة 
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من ال�سكل اإلى المعنى )من الو�سائل اإلى الوظائف( دون اأن يفتقر 
الو�سف  ي�ستهدف  اأن  �سريطة  لكن  الوظيفية،  ال�سمة  اإلى  الو�سف 

فح�َض قوانين ا�ستغال الوحدات النحوية في الخطاب)23(. 
فالحريُّ بالبيان - وفاقا لما م�سى - اأّن التحليل من الوظائف اإلى 
الدللي،  التكّون  المتكلم، بما يجعل ميدانه  الو�سائل يطابق وجهة نظر 
الثانية  الإمكانية  الوظائف - وفق  اإلى  الو�سائل  التحليل من  بينما �سوق 
التاأويل  في  ي�سلكه  اأن  ذلك  �ساأن  ومن  الم�ستمع،  نظر  وجهة  يطابق   -
الدللي. ول �سّك اأّن كال الإجراءين م�ستنٌد اإلى قاعدة دللية �سلبة)24(. 
»نظام  اأّن  قوامها  فر�صية  من  مناويلهم  في  الوظيفيون  ينطلق   .4

اللغة تطور )ويتطور ب�سكل ثابت( لخدمة الوظائف التي نحتاجها. 
لذا، فاإّن ملكة التفاعل ]التوا�سل[ بغر�ض قول الأ�سياء اإلى الآخرين 

ل من ا�ستعمال اللغة«)25(.  جزء متاأ�سّ
اأولــى غير م�صتقة  الوظيفية مفاهيم  االأنحاء  الوظائف في  تعّد   .5

للنحو، على  النظرية  الأبجدية  اإلى  تنتمي  بنية مركبية، فهي  من 
خالف المدروج عليه في النماذج التوليدية التحويلية الكال�سيكية 
من عّد الوظائف ثانية م�ستقة من ترتيب المقولت )ال�سم والفعل( 

داخل �سجرة التركيب)26(. 
اأداء فــي مــقــامــات  قــــدرة  الــوظــيــفــي،  الــمــنــظــور  الـــقـــدرة، فــي  اإّن   .6

توا�صلية ؛ اأي: اإنها قدرة توا�سلية تن�ساأ عن مجموع القدرات التي 
تت�سّكل معا في اأماكن معينة مع التعلق ال�سديد بتحديد المخاطبين 
المحددة  الأه��داف  �سوء  على  مخ�سو�سة  مقامية  لطبقات  تبعا 
بعبارة  فهي،  المتكلمين)27(.  �سمير  في  الم�ستودعة  والأغ��را���ض 
المتوكل، »معرفة المتكلم للقواعد التي تمكنه من تحقيق اأغرا�ض 

توا�سلية معينة بوا�سطة اللغة«)28(. 
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7. يكت�صب الطفل لغته، في نظر الوظيفيين، باكت�صاف الن�صق الثاوي 

خلف اللغة وا�صتعمالها ؛ اأي: اإّنه يكت�سف العالقات التي تنه�ض بين 
الأغرا�ض التوا�سلية والو�سائل اللغوية)29(. 

ل �سّك اأّن �سرف النظر اإلى المبادئ ال�سالِف ذكُرها موجٌب القوَل: 
اإّن التحليل الوظيفي يقع �سدا للتحليل ال�سكلي، ومن �ساأن ذلك القول اأن 
�َض لمنوالين ل�سانيين متمايزين: منوال نحوي وظيفي، ومنوال نحوي  يوؤ�سِّ
�سكلي �سوري. وفي الجدول الموالي)30( َمجلى الفروق التي تتراءى بين 

المنوالين، وفي ذلك تدقيق لماهية التحليل الوظيفي قيد البحث.
المنوال الوظيفي المنوال ال�صكلي

اأ. كيف تعّرف اللغة؟

ب. الوظيفة االأ�صا�صية للغة.

ج. التعالق ال�صيكولوجي.

د. النظام وا�صتعماله.

هـ. اللغة والمقام.

اللغ���ة مجموع���ة من 
الجمل.

الوظيفة الأ�سا�سية هي 
التعبير عن الأفكار.

التعالق ال�سيكولوجي 
الق���درة:  ه���و  للغ���ة 
القدرة على الإنتاج، 
والحك���م  والتاأوي���ل، 

على الجمل.
له���ا  الق���درة  درا�س���ة 
وميثودولوجيا  منطقيا 
درا�س���ة  عل���ى  اأولوي���ة 

الأداء.
يج���ب  اللغ���ة  جم���ل 
ب�سك���ل  تو�س���ف  اأن 

للتفاع���ل  اآل���ة  اللغ���ة 
الجتماعي.

الأ�سا�سي���ة  الوظيف���ة 
للغة هي التوا�سل.

التعالق ال�سيكولوجي للغة 
التوا�سلية:  الق���درة  ه���و 
الق����درة عل����ى موا�سلة 
الجتماع����ي  التفاع����ل 

بو�ساطة اللغة.
درا�س���ة نظ���ام اللغ���ة 
يجب م���ن البداية اأن 
اإطار  تح���دث �سم���ن 
نظام ا�ستعمال اللغة.

و�سف التعابير اللغوية 
بج���ب اأن ي���زّود نقاط 
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المنوال الوظيفي المنوال ال�صكلي

و. اكت�صاب اللغة.

كّلية اللغة.

العالقة بين علم التركيب 
وعلم الداللة والتداولية.

المقام  ع���ن  م�ستقل 
)ال�سي���اق والح���ال( 

فيما ت�ستعمل.
الطفل يبني نحو اللغة 
ملك�����ات���ه  با�ستعم���ال 
الفطري���ة على اأ�سا�ض 
وغي���ر  ج���دا  �سي���ق 
المعطيات  من  منظم 

اللغوية.
كلية اللغة تعتبر ملكة 
فطري���ة ف���ي الكائن 

الحّي الإن�ساني.

التركي���ب  عل���م 
م�ستق���ل ذاتي���ا ع���ن 
علم  الدلل���ة:  عل���م 
وعل���م  التركي���ب 
م�ستق���الن  الدلل���ة 

التوا�س���������ل، لو�س�����ف 
ا�ستغاليتها في مقامات 

معينة.
النظام  يكت�س���ف  الطف���ل 
الل�غ���ة  ف���ي  الك�������ام���ن 
بم�ساعدة  وا�ستخدامه���ا، 
�سامل���ة ومنظمة جدا من 
المعطيات اللغوية الممثلة 

للمقامات الطبيعية.
تت�س���ح  اللغ���ة  كلي���ة 
القي���ود  خ���الل  م���ن 

المتاأ�سلة في:
اأهداف التوا�سل.

الحي��������وي  المك�������ون 
والنف�سي لم�ستعملي اللغة.

الت���ي  المقام���ات 
ت�ستعمل فيها اللغة.

التداولي���ة هي الإطار 
اأّي���ة  عل���ى  المهيم���ن 
اأو  دللي���ة  درا�س���ة 
فالأولوي���ة  تركيبي���ة. 
بعلم  مرورا  للتداولية 
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3. موقع الوظيفية من التيارات الل�صانية:

لقد �ساد في اأو�ساط الباحثين الل�سانيين، ردحا من الزمن، التمييز 
المظاهر  جميع  يتناول  و�سفي  منهج  اللغة:  درا�سة  في  منهجين  بين 
المو�سولة باأو�ساع الُنُظم اللغوية في حالة ثبات و�سكون، ومنهج تاريخي 
اإر�ساء هذه  اأ�سكال التطور المختلفة وعوامله. ويعود الف�سل في  يتعقب 
الثنائية اإلى دي �سو�سير)31( عندما مّيز، بو�سوح، بين: محور اآني ُيعنى 
حّيز  في  اللغوية  العالمات  بين  القائمة  العالقات  ر�سد  على  بالعكوف 
زمني محّدد ب�سرف النظر عن حالة اللغة قبل و�سولها اأو بعد و�سولها 
اإلى تلك الحال، وهذا المحور هو الوا�سل بين )اأ( و)ب( من التقاطع 

المحوري الموالي:

ومحور زماني ي�سل بين )ج( و )د( يرمز اإلى ال�سيرورة الزمانية 
للظاهرة اللغوية مو�سوع الدرا�سة.

المنوال الوظيفي المنوال ال�صكلي
ا�ستق���الل ذاتيا عن 
الأولوية  التداولي���ة. 
لعلم التركيب مرورا 
بعل���م الدللة و�سول 

اإلى التداولية. 

الدلل���ة و�س���ول اإل���ى 
علم التركيب.

ج�

باأ

د
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التاريخية  الل�سانية  الأب��ح��اث  دور  انح�سر  اأن  بعد   - مالبث  ث��ّم 
والمقارنة-  اأن اأخذ موؤرخو الل�سانيات المعا�سرة بالتفريق بين اتجاهين 
بالو�سف،  اأ�سحاُبه  ُيعنى  ا�ستغراقي  ت�سنيفي  اتجاه  بارزين:  ل�سانيين 
اللغوية  المادة  با�ستقراء  اآلياته  على  النظَر  رون  وَيق�سُ به،  وَيقَنعون 
الو�سف  اأربابه  يجاوز  تنظيري  واتجاه  كيفياتها،  وتحديد  وت�سنيفها 
اإلى التف�سير ؛ اإذ يت�ساءلون عن عّلة وجود الظاهرة اللغوية، ول يكتفون 

بتحديد كيفياتها، بل يتخطون المالحظة اإلى الفترا�ض.
والمالحظ في �سياق التنظير اأّن المقاربات الل�سانية للظواهر اللغوية 
دا  اخُتزلت في منوالين: منوال �سكلي �سوري َيُعدُّ  اأ�سحاُبه اللُّغَة َن�َسًقا ُمجرَّ
)مجموعة من الجمل المجردة( م�ستقال عّما يّت�سل بُطرق ال�ستعمال، 
َيعمدون اإلى تمييزه من جانب القواعد ال�سكلية للتركيب. ومنوال وظيفي 

حري�ض على النظر اإلى اللغة كاآلة للتوا�سل الجتماعي)32(. 
ال�سابقين  المنوالين  التفريق بين  اأوجب  الباحثين من  اأّن من  غير 
وغير  الوظيفية  اأ�سا�ض  على  بل  والوظيفية،  ال�سورية  اأ�سا�ض  على  ل 
وظيفته  من  انطالقا  الل�سان  �سورة  فت�سف  الأول��ى،  فاأما  ؛  الوظيفية 
حيث  الوظيفة،  هذه  عن  معزل  في  فت�سفها  الثانية،  واأم��ا  التوا�سلية. 
بالدللة  التعلق  عن  م�ستقلة  مقومات  ال�سورية  الل�سان  خ�سائ�ض  ُتعّد 
اأّل مطعن  الدار�سون  البديل لما درج عليه  اإقامة  اإلى  والتداول. وداعية 
اإذ  ؛  وال�سورية  الوظيفية  بين  الواحد  الل�ساني  الأنموذج  يجمع  اأن  في 
ًة منطقية ريا�سية في  جميع الأنحاء الوظيفية اأنحاء �سورية ت�ستخدم ُعدَّ

التمثيل المجرد للظواهر اللغوية مو�سوع الو�سف)33(. 
من  الوظيفي  الت��ج��اه  موقع  بتو�سيح  الموالي  المخطط  ويتكفل 

التيارات الل�سانية الحديثة:
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4. نماذج التحليل النحوي الوظيفي في الدرا�صات الغربية:

اأّن من يتق�سى الأنحاء الوظيفية الغربية المعا�سرة  حرّي بالبيان 
في  نا�سئا  ذاته  الوظيفي  التيار  رحم  من  منبعثا  �سنفا  �سنفين:  يلفيها 
لتيار  محاقال  و�سنفا  نفرا،  والأكثر  قدرا  الأعظم  وهو  ظالله،  رحاب 
ال�سيء،  بع�ض  له  متجاوزا  اأح�سانه  في  ن�ساأ  معار�ض،  توليدي  �سوري 
باإدراج مكون يفي  وتنظيم مكوناته  النحو  لبنية  الوا�سف  ي�سوغ جهاَزه 

التيارات الل�سانية

ل�سانيات تاريخية

ت�سنيفية

وظيفية

نظرية

غير وظيفية 
)�سورية(

ل�سانيات و�سفية ومقارنة
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التركيبي  بالمكون  لحقا  يكون  ل  داخله،  التداولية  للجوانب  بالتمثيل 
توليديان هما:  نموذجان  البحث  في  ال�سنف  ويمّثل هذا  له،  نظيرا  بل 

التركيب الدللي، والمعجمية الوظيفية. وهذا بيانه:
1.4. االأنحاء الوظيفية: 

ن�ساأت هذه الزمرة خال�سة لتفح�ض الوظائف في الخطاب، وتحّري 
وتدقيق م�سائلها،  الوظيفية  الأنظار  تعميق  الف�سل في  ولها  �ُسُبل ذلك، 

وهي الآتية:
 PERSPECTIVE FONCTIONNELLE( 1.1.4. المنظور الوظيفي للجملة

:)DE LA PHRASE

اختالف  المعا�سرة، على  الوظيفية  الل�سانيات  اأّن  البيان  غنيٌّ عن 
الل�سانية  ب��راغ  لحلقة  بالف�سل  مدينٌة  اإم��دادات��ه��ا،  وت��ن��وع  نماذجها 
لنف�سها  اختّطت  التي   ،)CERCLE LINGUISTIQUE DE PRAGUE(
منهجا وظيفيا، وكّونت لها ر�سيدا معرفيا متمّيزا. تعاون على تاأ�سي�سها 
الذين  الباحثين  م��ن  جيل  فيها  البحث  اأن��ظ��ار  وتعميق  1926م  �سنة 
ر.جاكب�سون،  اأمثال:  من  الل�سانية،  الدرا�سات  حّب  قلوبهم  في  اأ�سربوا 
 N.( ت��روب��ت�����س��ك��وي  ون.   ،)S.KARCEVSKI( و���ض.ك��ار���س��ي��ف��ي�����س��ك��ي 
اأمثال  المهاجرين، ومن  الرو�ض  الثالثة من  TROBTSKOY(، وقد كان 

وب.ترنكا   ،)V.MATHESIUS( ماثي�سيو�ض  ف.  الت�سيكيين:  الل�سانيين 
)B.TRINKA(، وب. هافرانيك )B.HAVRANEK(، وي. موكاروف�سكي 
وف.�سكاليت�سكا   ،)J.VACHEK( فا�سيك  وي.   ،)Y.MOKAROVSKI(

 .)A.V.ISAĊENKO( )34(واأ.ف.اإيزات�سينكو ،)V.SKALIĊKA(
البرنامج  ت�سّمنها  الأ�سا�سية  المبادئ  هوؤلء مجموعة من  وتقا�سم 
اأ�سدروها با�سم  1929م في العدد الأول من المجلة التي  المن�سور �سنة 

»حلقة براغ الل�سانية«، وتتمّثل )اإجمال وبت�سرف( في)35(: 
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2. كون اللغة نظاما يتاألف من و�سائل تعبيرية توؤدي وظيفتها في ت�سجيع 
اإلى  نظره  ي�سرف  اأن  الل�ساني  على  يجب  ولذلك  المتبادل.  الفهم 
واإلى  وكيف؟  تو�سيله؟  يجري  ما  بتحديد:  الملمو�سة  النطق  اأحداث 

من؟ ومتى؟
اإلى  ترتّد  خارجية  بعوامل  نمُطها  محكوما  واقعية  حقيقة  اللغة  عّد   .3
من  فيكون  الر�سالة.  ومو�سوع  اإليه  والمر�َسل  الجتماعي  الو�سط 

ال�سروري بمكان التمييز بين اأنماط اللغة في النظرية والتطبيق.
والعاطفية  الذهنية  الإن�سانية  ال�سخ�سية  اللغة على تجليات  ا�ستمال   .4
بين  العالقة  بمالحظة  الل�ساني  البحث  ي�ستق�سيها  اأن  ينبغي  التي 

اأ�سكال اللغة التي يتّم بها تو�سيل الأفكار والعواطف على التعاقب.
يوجب  مّما  المنطوقة،  واللغة  المكتوبة  اللغة  بين  التطابق  انعدام   .5

فح�ض العالقة بين اللغتين.
6. اإيالء العناية للبحث الآني لما له من تاأثير على الواقع اللغوي الفعلي، 
دونما اإهمال للبحث الزماني، ول�سّيما اأنه يكت�سب ملحظ القيمة اإذا 

كان منظورا اإليه على اأّنه تطّور مجمل للنظام.
في  اللغة  ب��راغ  حلقة  علماء  ا�ستقرى  الخارطة  ه��ذه  من  انطالقا 
جانبها الوظيفي باعتبارها نظاما يرمي اإلى تمكين الكائن الب�سري من 
تحقيق غر�ض التوا�سل. لأجل ذلك اآمنوا اأّن الدرا�سة الل�سانية يجب اأن 
فم�سغُل  توا�سلي.  �سياق  بدور في  ت�سطلع  التي  المكونات  تلقاء  ُت�سرف 
الل�ساني الأوكد هو فح�ض العنا�سر اللغوية التي تحِمل �سحنًة اإعالمية. 
اأّل يكون به اعتداد على  ا ما كان منها مفتقرا لهذه ال�سفة، فينبغي  اأمَّ

وجه القطع)36(. 
تحقيقا لهذا الغر�ض، حّلل اأ�سحاب هذا الأنموذج الل�ساني الوظيفي 
لغات معينة على نحو ي�ستقطب الوظائف التي تناط بالمكونات البنيوية 

في حالت فعلية من ال�ستعمال)37(. 
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تحليل  ماثي�سيو�ض من  ت�سمنته مقالت  فيما  الم�سغل  وات�سح ذلك 
ُدعي بالمنظور الوظيفي للجملة، يقوم على اأ�سا�ض من القيمة الت�سالية 
ما  لملفوظ  الأ�سا�سية  الوظيفة  اأّن  ُمفادها  فكرة  ينطلق من  للغة، حيث 
هي، في واقع الأمر، تزويد المتلقي بمعلومة ل يعرفها من قبُل. وهكذا 
تتمّيز مكونات الملفوظ بالنظر اإلى مدى اإ�سهامه في التكفل باأداء هذه 
الأول  �سقين:  اإل��ى  لذلك،  تبعا  الجملة،  فتنق�سم  به.  المنوطة  المهمة 
ي�سمى المو�سوع )THEME(، ويتعّلق ب�سيء يعرفه ال�سامع غالبا. والثاني 
ي�سمى المحمول )RHEME(، وُتناط به مهمة حمل المعلومات الجديدة 
الحالت  غير  في  اأن��ه  والمالحظ  المطروح.  المو�سوع  اإل��ى  الم�سندة 
ن�سق  يكون  اأي حالما  اأكبر،  الإبالغي  ال�سغط  فيها  يكون  التي  الخا�سة 
الجملة محايدا، فاإّن المو�سوع يقّدم في المرتبة على المحمول)38(؛ لأّن 
»الم�سجب يتاأ�ّس�ض في عقل الم�ستمع قبل اأن يظهر ال�سيء الذي �سيعلقه 

على هذا الم�سجب«)39(. 
زميله  ع��ن  ال��م��ن��ظ��ور  ه���ذا   )J. FIRBAS( ف��ي��رب��ا���ض  ت��ل��ّق��ف  وق���د 
جديد  بمفهوم  اأثراه  وقد  التحليل،  في  اأ�سا�سا  اإّياه  متخذا  ماثي�سيو�ض، 
 DYNAMISME( التبليغية  الحركية  اأو  الت�سالية  الدينامية  يدعى 
الإنجليزية  اللغة  في  عنه  يعّبر  ما  عادة   ،)COMMUNICATIONNEL

بالرمز )CD(، واأ�سا�سه اأّن المكونات الحوامل للمعلومات الجديدة تت�سم 
باأعلى درجات الحركية التبليغية ؛ فما يرد اأّول يكون ذا حركية ات�سالية 
اأ�سعف مّما يرد و�سط الجملة، وهذا الأخير بدوره يكون اأ�سعف مما يرد 
 PAUL FRAPPE( :اآخرها وفق �سلمية محفوظة. ففي الجملة الفرن�سية
يليه  ثّم  التبليغية،  الحركية  درجات  اأعلى  المفعول  يت�سّدر   ،)PIERRE

المحمول في المنزلة، بينما ت�سعف درجة المو�سوع فتبلغ اأدناها حيث 
يعك�ض ترتيب مكونات الجملة قدرتها على تحريك الحدث الكالمي، كما 

ح من التمثيل التالي للجملة: هو مو�سّ
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وطبقا لمنظور الحركية التبليغية الم�سار اإليه يتحّدد المو�سوع، عند 
فيربا�ض، على اأنه المكّون الآخذ اأ�سعف الدرجات، بينما يتحدد المحمول 
اأّن  ول�سّك  اأعالها)40(.  تاأخذ  التي  المكونات  �سل�سلة  اأو  المكون  بكونه 
هو  »فال�سياق  ال�سياق،  معطيات  الح�سبان  في  ياأخذ  التحديد  هذا  مثل 
�سيئا  اأو  معلوما  �سيئا  الجملة  عنا�سر  اأحد  كان  اإذا  ما  لنا  يحّدد  الذي 
مو�سوع  الجملة  وح��دات  تحديد  �سبيل  في  يجب  بحيث  جديدا«)41(، 

الدرا�سة مراعاة ت�سافر العوامل الثالثة التالية)42(: 
1. ن�سق الجملة.

2. ال�سياق العام للحدث اللغوي.

3. ال�سياق الدللي الخا�ض للجملة.

فتحديد مكونات الجملة وظيفيا في المثل العربي ال�سائر: على نف�سها 
ي�سطحب  الذي  ال�سياق  با�ستح�سار  اإّل  اأمره  ي�ستقيم  ل  َبراِق�ُض،  َجَنْت 

الجملة، وهو ال�ستفهام عّمن وقعت عليه الجناية، طباقا لما يلي)43(: 
ال�سياق: على من جنت براق�ض؟

الجملة: على نف�سها   جنت   براق�ض.
    محمول        مو�سوع

كان مّمن عكفوا   - داني�ض - كذلك  اأّن  نف�سه  الإط��ار  في  ويالحظ 
على تعميق اأفكار ماثي�سيو�ض وتطويرها، فلم ياأُل جهدا في هذا ال�سياق 
الم�ستوى  الثالثة:  م�ستوياتها  طبق  الجملة  تحليل  اإلى  داعيا  المعرفي، 
الدللي، والم�ستوى النحوي، والم�ستوى الوظيفي. فاأّما الم�ستوى الأّول، 

PAUL FRAPPE PIERRE

ال���درج���ة الأول����ى 
CD من

الثانية  ال��درج��ة 
CD من

ال���درج���ة ال��ث��ال��ث��ة 
CD من
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فيت�سمن تحديد الحدث والم�ساركين فيه كالمنفذ والهدف. واأما الثاني، 
فيحّلل الجملة من خالل تحديد الفعل والفاعل والمفعول. واأما الم�ستوى 
الثالث ذو الدور الأ�سا�سي حيث مطابقة الجملة لل�سياق التوا�سلي، فيتكفل 
يكون  ؛  والمحمول  المو�سوع  الأ�سا�سيين:  مكونيها  اإلى  الجملة  بت�سقيق 
المتخاطبان،  يتقا�سمها  التي  المعلومة  ي�سّور  للحديث  مو�سوعا  الأول 
فيجيء منبورا حامال لأدنى درجات الحركية التبليغية. بينما الثاني هو 
الحديث الذي يراد اإفادة المتلقي به، فيت�سف لذلك بالجدة ووقوع النبر 
يظهره  كما  التبليغية،  الحركية  �سّلم  في  العليا  للدرجة  وتح�سيله  عليه 

الجدول الموالي)44(: 

وحريٌّ بالبيان اأّن الم�ستويات الثالثة تتاآ�سر فيما بينها، في�سطلع كلٌّ 
منها بتحديد بنية الجملة على النحو المو�سوف قبُل وفاقا لما يو�سحه 

الجدول الموالي:

المحمـــــولالمو�صــــوع

الجملة

1. مو�سوع الحديث.

2. معلومة متقا�سمة.

3. غير منبور.

4. اأدنى درجات الحركية التبليغة.

1. مو�سوع الحديث.

2. معلومة جديدة.

3. حامل لنبر الجملة.

4. اأدنى درجات الحركية التبليغة.

PAUL FRAPPE PIERRE

هدف
مفعول

محمول

الم�صتوى الداللي
الم�صتوى النحوي

الم�صتوى الوظيفي

حدث
فعل

ذ ُمَنفِّ
فاعل

مو�سوع
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:)SYSTEMIQUE  GRAMMAIRE( 2.1.4. النحو الن�صقي

ال�سياقية  المدر�سة  اأح�����س��ان  بين  النحوي  الأن��م��وذج  ه��ذا  ن�ساأ 
 CONTEXTE( الأك�سفوردية التي اأولت عناية فائقة اإلى مقام التخاطب
بالمتغيرات  عالقتها  منظور  من  اللغة  فر�سدت   ،)DE SITUATION

الخارجية باعتبارها جزءا من الحدث الجتماعي)45(. وقد تاأثرت هذه 
اأّن  اأو�سح  المدر�سة باأفكار عالم الأجنا�ض البولندي مالينوف�سكي الذي 

معنى الجملة ل يتحدد اإّل في نطاق ال�سياق المعّين الذي ترد فيه)46(. 
وا�سعا  فاأكثر  اأكثر  فدّققها  ب�َسَرٍه،  الفكرة  هذه  فيرث  تلّقف  وقد 
الم�سغل  حّيز  في  واقعة  كانت  بعدما  اللغوية  النظرية  اإط��ار  في  اإياها 
الأنثروبولوجي، ملّحا على �سرورة ا�ستح�سار معطيات ال�سياق اإذا ما روم 
تحليل معنى الجملة ؛ لأنه ح�سيلة المواقف الحية التي تالب�ض الأحداث 
فالمندوحة  وبالتالي  الجتماعية.  البيئة  في  الأ�سخا�ض  يمار�سها  التي 

للدار�ض عن مراقبة العنا�سر ال�سياقية التالية)47(: 
1. الحقائق المتعلقة بالم�ساركين في الحدث اللغوي.

نف�سها مع ما يالب�سها من خ�سائ�ض نطقية وغير  اللغوية  الأحداث   .2

نطقية.
3. الأ�سياء التي لها �سلة بالحدث اللغوي.

4. الأثر الذي ينجم عن العبارات اللغوية.

وكذا تحليِل اللغة من خالل التعامل مع م�ستوياتها الأربع: الم�ستوى 
الدللي  والم�ستوى  النحوي،  والم�ستوى  المفردات،  وم�ستوى  ال�سوتي، 
والبنية  النظام  محوري  خ�سائ�ض  عن  الك�سف  اأجل  من  تت�سافر  التي 

المتعالقين على النحو الممّثل له بالترميز الفيرثي التالي)48(: 
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والمالحظ اأّن هذه الأفكار غدت اأ�سدَّ اإحكاما واأكثر ان�سجاما على 
يد هاليداي »الذي كّر�ض النتباه الكبير اإلى العالقة بين اللغة وال�سياق 
يمنح  اأن  فا�ستطاع  الفعلي«)49(،  اللغوي  ال�ستعمال  واإل��ى  الجتماعي، 
خطت  بل  تفتقدهما.  كانت  اللذين  والتما�سك  الو�سوح  اأ�ستاذه  اأفكار 
َله من اأفكار  الل�سانيات الن�سقية على يديه مرحلة اأخرى، فتجاوز ما َتَمثَّ
عقب  ول�سيما  الجملة،  لمكونات  وا�سف  جهاز  من  ابتناه  فيما  اأ�ستاذه 
�سدور كتابه »مدخل اإلى النحو الوظيفي« �سنة خم�ض وثمانين وت�سعمائة 
واألف المعدود، بحق، بعثا جديدا في حياة النحو االن�سقي، وهو ما جعل 
بع�ض الباحثين ل يترّدد في ت�سمية هذه الحقبة الثانية بالنحو الن�سقي 
تتمو�سع داخل  للغة  الوظيفة خا�سية جوهرية  اإذ �سارت  الوظيفي)50(. 
الجهاز النحوي الوا�سف لمكونات الجملة، يقول هاليداي: »�سوف تف�ّسر 
اللغة ل بو�سفها مجرد ا�ستخدام للغة، بل بو�سفه خا�سية جوهرية للغة 
نف�سها، و�سيئا اأ�سا�سيا في تطور النظام الدللي، فكاأنما نقول اإّن تنظيم 
اأية لغة طبيعية يف�ّسر في �سوء نظرية وظيفية«)51(. وانطالقا من هذا 
النحوية  نظريته  خيوط  هاليداي  ن�سج  اللغة  لبنية  الوظيفي  الت�سور 
مركزا على ثالثة مفاهيم اأ�سا�سية هي: مفهوم الوظيفة، ومفهوم الن�سق، 

ومفهوم البنية كما تظهره الخطاطة التالية)52(: 
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حيث ُيت�سّور النحو، على الرغم من احتفاظه با�ستقالله، مو�سول 
خالل  من  النحوية؛  البنية  داخل  المنعك�ض  الجتماعي  ال�سلوك  بن�سق 
اأن�ساق ثالثة، هي في الواقع انعكا�ض طبيعي للوظائف اللغوية التجريبية 
والتبادلية والن�سية التي تتمو�سع خارج مجال النحو باعتبارها مجموعة 
من اأ�سكال الن�ساط الجتماعي)53( - وقد �سبق اإليها القول واأغنى عن 
وهي   والمو�سوع.  وال�سيغة،  التعدية،  هي:  الثالثة  والأن�ساق  تكرارها- 
المقام  والمقام من خالل عنا�سر  الن�ض  القائم بين  التعالق  تعّبر عن 
للجدول  طبقا  و�سيغته  فيه،  الم�ساركة  ونوع  الخطاب،  مجال  الثالثة: 

الموالي)54(:  

ن�سق اجتماعي
ن�سق لغوي

اأن�س���اق بنية نحويةوظائف

المقام
�صمات ال�صياق

الن�ص
المكون الوظيفي

يتحقق بـ

مجال الخطاب
ما يدور حوله

نوع الم�ساركة في الخطاب
من ي�سترك في الحديث

�سيغة الخطاب
الدور المخ�س�ض للغة

المعاني التجريبية
التعدية، الت�سمية... اإلخ

المعاني التبادلية
ال�سيغة، ال�سيغية، ال�سخ�ض... اإلخ

المعاني الن�سية
المو�سوع - المعلومات - عالقات 

متما�سكة
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اإّنه  اإذ  ؛  الوظيفي  التعدد  الثالثة من منظور  البنية  اأن�ساق  وتت�سح 
المفاهيم  من  هو  بل  النحوية«)55(،  للبنية  الوظيفي  التاأويل  »مفتاح 
اأغلب  في  للمرّكب،  اأّن  به  ويراد  النظامي،  النحو  نظرية  في  الأ�سا�سية 
نتبّين  اأن  اآن واحد)56(. ون�ستطيع  اأكثر من وظيفة واحدة في  الحالت، 
اأبعاد هذا المبداأ الوظيفي الذي ي�سّكل نقطة انطالق اأ�سا�سية في التحليل 
الن�سقي من خالل مراقبة م�سطلح الفاعل )SUBJECT-SUJET( ، مثال، 
الذي يعّد اأحد المفاهيم الأ�سا�سية التي لها ح�سور قوي في التحليالت 
ثالثة  معان  طبق  ا�ستعمل  مفهوم  اأنه  الوا�سح  فمن  التقليدية.  النحوية 
المنطقي.  والفاعل  النحوي،  والفاعل  النف�سي،  الفاعل  متطابقة:  غير 
المتكلم في  به  يبداأ  اأّول ما  الر�سالة، فهو  اأنه محور  الأول، فيعني  فاأّما 
ذهنه عندما ي�سرع في اإنتاج الجملة. واأّما الثاني، فيعني ذلك العن�سر 
تعالق  كان من جهة  بناءه  لأّن  ؛  نحويا  ودعي  اآخر،  به عن�سر  الم�سنود 
واأما  اللغوية.  المنظومة  داخ��ل  الرموز  بين  قائم  مح�ض  �سكلي  نحوي 
الثالث، فهو الفاعل الحقيقي للحدث من منظور العالقات بين الأ�سياء 
الق�سد  باإي�ساح  الآتيان  الجدولن  ويتكفل  الجتماعية.  المنظومة  في 
وبيان المراد من خالل تقليب النظر في �سور الجملة الإنجليزية التالية 
في  جديدة  اآفاقا  به  فتح  الذي  كتابه  في  هاليداي  مايكل  اأورده��ا  التي 

الن�سقية الوظيفية)57(.  
 .)The duke gave my aunt this teapot( :)58(الجملة

الجدول 1:

الجدول 2:

The duke

This teapot my aunt The dukewas given by

gave my aunt this teapot

فاعل نف�سي وفاعل نحوي وفاعل منطقي

فاعل نف�سي فاعل نحوي فاعل منطقي
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وتجدر الإ�سارة في هذا ال�سياق اأّن ما كان معروفا في الم�سطلحية 
بالمو�سوع  الن�سقية  الأنظار  اأ�سحاب  يدعوه  النف�سي  بالفاعل  القديمة 
)THEME(، وما كان فاعال نحويا يظّل فاعال )SUBJECT(، وما كان 
تو�سحه  بالمنفذ )ACTOR( كما  ت�سميته  فاعال منطقيا ي�سطلح على 

الجداول الثالثة التالية)59(: 
)اأ(

ويالحظ اأّن »الدوق«  ورد منفذا في جميع �سور الجملة، بينما يتحدد 
الفاعل والمو�سوع طبقا لما يلي:

المو�سوع = فاعل مع منفذ منف�سل، اأو منفذ مع فاعل منف�سل كما في 
الجدولين: )اأ( و)ج(.

الفاعل = منفذ مع مو�سوع منف�سل كما في الجدول )ب(.
في  المو�سوع  وظائف  تحديد  ممكنا  ي�سير  تقدم،  ما  على  وبناء 
بنية الجملة باعتبارها ر�سالة، باأنه نقطة النطالق فيها. اإنه »العن�سر 

)ب(

)ج(
by The duke Was given this teapotMy aunt

فاعل نف�سي منفذ مو�سوعفاعل

My aunt

this teapot

The duke

Gave to my aunt

Was given this teapot by

The duke

 مو�سوع
فاعل

فاعل
منفذ

مو�سوع

منفذ
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الذي يختاره المتكلم لتنمية ما �سيقوله«)60(. كما تحدد وظائف الفاعل 
ال�سامن  والم�ستمع، حيث  المتكلم  بين  تبادل  بو�سفها  الجملة  بنية  في 
لهذه ال�سفقة هو الفاعل، فهو العن�سر المجعول م�سوؤول عن �سالحية 
ما يقال. في حين تتحدد وظائف المنفذ في بنية الجملة كتمثيل اأو بناء 

لحدث ما في اإطار تجربة اإن�سانية متوا�سلة)61(. 
منها  واح��د  كّل  ثالثة،  اأبعاد  تحكمها  الجملة  اأّن  يالحظ  وهكذا، 
ي�سهم في تمييز المعنى الذي هو غاية الدرا�سة ومعقدها. فينبغي، في 
النحو الن�سقي، اأن تحاط الجملة من جميع زواياها، وفي �سوء انعكا�ض 
وظائف الأن�سطة الجتماعية على مراآة البنية النحوية باعتبار اللغة اأداة 

مطواعة للتوا�سل بين اأفراد المجتمع.

3.1.4. البنيوية الوظيفية الفرن�صية:

يمكن اأن يو�سف هذا الأنموذج الوظيفي باأنه امتداد طبيعي ومتطّور 
تروبت�سكوي؛  اختطها  التي  لالأ�س�ض  ول�سيما  الل�سانية،  ب��راغ  لحلقة 
المنهجي  التما�سك  يمنحوها  اأن  واأتباُعه  مارتني  اأن��دري  ا�ستطاع  اإذ 
هيكلية  وكذلك  »وظيفية  تركيبية  نظرية  اأيديهم  على  فا�ستوت  الأق��وم، 
لدن  من  الم�ستعملة  اللغوية  الو�سائل  تحليل  فمرتكزها  وواقعية«)62(. 
النحوية  ال�سمات  تلقاء  والتوجه  ملمو�سة،  توا�سلية  طبقات  في  المتكلم 
للخطاب على �سوء النظرية التبليغية)63(؛ اأي: اإّن »الأقوال تحّلل بالعودة 
دونما  التوا�سل«)64(،  �سيرورة  اإلى  بوا�سطتها  توؤدي  التي  الطريقة  اإلى 
تع�سف في التجريد اأو غلواء في التاأويل. فهي - ح�سب تو�سيف الطيب 
البكو�ض - »نظرية و�سط، قريبة من الواقع الملمو�ض، بعيدة عن ال�سطط 
في الفترا�ض والتجريد«)65(، ل تن�سغل بتحليل اللغة ما لم تكن ن�ساطا 
كالميا ملمو�سا ل تتعذر مراقبته ومعاينته على اأ�سا�ض ا�ستنباطي تجريبي 
غير ا�ستبطاني ينّفذ بوا�سطة ال�ستبدال)66(. يعّزز مارتني هذه الفكرة 
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بقوله: »لي�ض ثّمة �سيء ن�ستطيع اأن ن�سير اإليه على اأنه الل�سان. اإّن الل�سان 
غير موجود على الإطالق... اإّن المو�سوع الذي يجب علينا درا�سته هو 
ال�ل�سان  اأع��رف،  اأنا  ما  »ل�سان  اآخ��ر:  مو�سع  في  ويقول  ما«)67(،  ل�سان 
الإقرار  اإلى  الل�سان  الت�سور عن  يقوده هذا  بل  اأبدا«)68(.  اأعرف  ل  اأنا 
بالم�سلك الواقعي الذي ُيمتدح به وينكره عليه اآخرون بقوله: »فاأنا اأتهم 
بالواقعية واأحمد عليها، ولكنني فعال واقعي«. وغني عن البيان اأّن هذا 
ال�سمة  الواقعية الملت�سقة بهذا الأنموذج الل�ساني ل تحول دون انبنائه 
على اأ�سا�ض نظري محكم)69(، ينطلق في تحليل الجملة نحويا من موقع 
اإلى  تنحّل  لالت�سال  اأداة  باعتبارها  اللغة  طبيعة  اإل��ى  العامة  نظرته 
وحدات ذات م�سمون دللي وتعبير ت�سويتي)70(. وفي �سوء ذلك، اأي�سا، 
بوا�سطتها  نعّزز  اأن  بمقدورنا  التي  الطريقة  »اختبار  باأنه  النحو  يتحّدد 
التجربة مو�سوع الر�سالة، في اإجماليتها كما في تعدد اأبعادها«، انطالقا 

من العبور من خطية الن�ض اإلى �سمولية المعنى)71(.  
البنية  في  عنه  محي�ض  ل  ثابت  ن  ومكوِّ اأ�سا�سيٌّ  مقيا�ٌض  فالمعنى 
النحوية لهذه المقاربة الوظيفية التي تروم تحليل الملفوظ لت�سل به اإلى 
 ،)MONEMES( )وحداته الدنيا المدللة الم�سّماة مونيمات )اأو لفاظم
حيث ي�ستعا�ض م�سطلح المورفيم بم�سطلح المونيم للتذكير بوحدانيته 
الدللية، ول يفاد من ذلك تحييد ال�سكل جانبا اأثناء التحليل؛ لأّن قطب 
ُتطابُقه  باأ�سكال  لم ي�ساَحب  ما  تبليغه  ثّم  يتاأتى دركه، ومن  ل  المعنى 
بال�سرورة  المعنى يطابقه  اإذ »كّل اختالف في  وتختلف باختالفه)72(؛ 

اختالف في المبنى في مو�سع ما من الخطاب«)73(.  
لمفهوم  مارتني  يوؤ�س�ض  النظرية  المنطلقات  هذه  اإل��ى  وا�ستنادا 
الجملة باعتبارها »القول الذي ترتبط فيه جميع العنا�سر بمخبر فريد 
اأو بعدة مخبرات معطوفة«)74(، ولم يحفل هذا التعريف، على الرغم من 
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النغمية داخل  العالمات  اندراج  اإلى  بالإ�سارة  ال�سلب،  الدللي  اأ�سا�سه 
 DOUBLE( اإطاره، لما لها من دور هام�سي طبقا لمبداأ التقطيع المزدوج
تكت�سب  النغمية  فالعالمات  به مارتني.  قال  الذي   )ARTICULATION

هام�سيتها من ملحظ تاأبيها الخ�سوع لإجراءات هذا التقطيع المجعول 
قيدا لتمييز العالمة اللغوية عن جميع الأن�ساق العالمية الأخرى؛ فاليكون 
القول لغويا اإّل بقدر ا�ستجابته لهذا المبداأ)75(. ويالحظ جورج مونان اأّن 
الخا�سة النوعية للغات الطبيعية الب�سرية لي�ست الإبالغ ول العتباطية 
ول مفهوم النظام ول خطية البالغ ول خا�سة التفا�سل في الدليل، واإنما 
تقرها  التي  القليلة)77(  الكليات  من  فهو  غير)76(.  ل  الثنائي  التقطيع 

النظرية الوظيفية، ويتجلى من خالل م�ستويين مختلفين)78(: 
التقطيع االأول: منطلُقه اأّن اللغة تحلل اإلى وحدات دنيا ذات معنى 
تتطابق مع عنا�سر التجربة المراد اإبالغها، حيث اإّن التجربة ل يمكن 
تبليغها كوحدة، فال منا�ض من تحليلها اإلى متوالية من الوحدات، لكل 
منها �سورة �سوتية ومعنى. كل وحدة تاأبى اأن تحلل اإلى وحدات مدللة 

اأخرى.
التقطيع الثاني: ناتج عن تحليل ح�سيلة التقطيع الأول من اللَّفاِظم 
اإلى وحدات غير دالة، اأي اإنَّه ينجم عن تجزئة ال�سورة ال�سوتية للَّفظم 

اإلى متوالية من الوحدات الت�سويتية الدنيا العارية عن المعنى.
فلم  الوظيفية،  لمبادئه  وفيا  مارتني ظل  اأندري  اأّن  بالبيان  وحريُّ 
والعلمية، حتى  بالمو�سوعية  وات�سافها  يتزحزح عنها لإيمانه بجدواها 
التوليدية  المدر�سة  ول�سيَّما  مناوئة)79(،  ل�سانية  اأنظار  انت�سار  ظّل  في 
الما�سي على عقول كثير من  القرن  ا�ستولت عقودا من  التي  التحويلية 
الباحثين في الحقل الل�ساني، اإّل اأّن هذا الرجل ظّل را�سخا في ميدانه 
التاأ�سي�ض  وجاهة  يرى  ل  كما  حدثا،  بل  نتاجا  الل�سان  يرى  ل  الوظيفي 
المالءمة  من  درج��ات  غير  هنالك  لي�ض  اإذ  العميقة؛  البنية  لمفهوم 
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اللغوية)80(. ولّما كان الأمر كذلك وجب عدم اإدراج المكّون التحويلي في 
ال�سياغة المنهجية للنحو ؛ لأنه منهج يتخّلف حين ا�ستق�ساء الظاهرة 
النحوية وامتحان قدرتها على تف�سيرها، ل�سيما اإذا تجاوز النظر حدود 
مقامية  مالب�سات  من  يكتنفها  ما  اإلى  الفح�ض  مو�سوع  اللغوية  المادة 

مختلفة)81(. 
:)GRAMMAIRE FONCTIONNELLE( 4.1.4. النحو الوظيفي

قوامه الجمع بين الأنظار الوظيفية والمنطق ال�سوري في �سياغة 
�سوب  الدللية  المنطقية  البنية  من  لالنطالق  توؤ�س�ض  واح��دة  نحوية 
اإلى تزويد ح�ساب بنية الجملة  البنية ال�سرفية التركيبية، فهو »يهدف 
يرجع  ال�سطحي«)82(.  ال�سوتي  ال�سكل  اإلى  التحتي  الدللي  التمثيل  من 
اأر�سى دعائمه  اإلى الباحث الهولندي �سيمون ديك الذي  تاأ�سي�سه  ف�سل 
�سنة 1978، وقد تمالأت - بعُد - جهود الدار�سين من جامعات مختلفة 
على تطويره واإثرائه بما ي�سلك به طريقا اأكثر ا�ستجابة لأ�سراط التنظير 
النف�سية  والواقعية  الب�ساطة  بمطالب  ووفاء  النَّمذجة)83(،  ومقت�سيات 
الو�سفية من خالل �سورها  الكفاية  تحقيق  اإلى  تطمح  والنمطية)84(،  

الثالث التالية)85(: 
التعابير  عن  الك�سف  اإل��ى  ال�سعي  في  تتمثل  التداولية:  الكفاية 
معينة.  توا�سلية  مقامات  طبق  ا�ستعمالها  كيفيات  حيث  من  الل�سانية 
اإنها ل تح�سر مو�سوع النحو في خانة الجمل المعزولة، بل تم�سي بها 
التعابير  وارتباط  المتما�سكة،  الن�سو�ض  تكاملها مع  اإلى تو�سيح كيفية 

بمقامات غير لغوية.
وبقدر  يكون مطابقا،  اأن  الوظيفي  النحو  يطمح  النف�صية:  الكفاية 
اأم نماذج فهم.  اإنتاج  اأكانت نماذج  النف�سية �سواء  للنماذج  الم�ستطاع، 
وفي ظّل هذا المطمح يدير ظهره للنماذج النحوية الم�سكوك في واقعيتها 
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النف�سية)86( كالعمليات التحويلية، مثال، التي ل ي�سمح بها جهاز النحو 
الوظيفي.

على  قادرا  يكون  اأن  اإلى  الوظيفي  النحو  يطمح  النمطية:  الكفاية 
التناظر  اأوج��ه  تراعي  التي  بالنمذجة  المختلفة  اللغات  اأنحاء  تزويد 

والتخالف بين اللغات.
الوظيفي،  النحو  حركية  داخل  يمّيز،  اأن  الباحث  وي�ستطيع  هذا، 
القرن  الثامن من  العقد  نهاية  اإلى  ثانيهما  يعود  نحويين،  بين منوالين 
والتعديالت  الإ�سافات  من  جملة  ديك  اأدخل  حيث   ،)1989( الما�سي 

على مكونات الجهاز الوا�سف لبنية النحو طبقا لما يلي:
المنوال االأول: اأ�ّس�ض هذا المنوال لأدبيات النحو الوظيفي الممثلة 

في النقاط التالية)87(: 
الوظيفة الأ�سا�سية للغات هي وظيفة التوا�سل.  .1

اللغة بنية تحّددها خ�سائ�سها الوظيفية.  .2

 – للمتكلم  التوا�سلية  القدرة  و�سف  هو  الل�ساني  الدر�ض  مو�سوع   .3

المخاطب.
اإليهما على �سوء  النحو الوظيفي نظرية للتركيب والدللة منظورا   .4

التداول.
ي�سعى الو�سف اإلى تحقيق اأنواع الكفاية الم�سار اإليها قبل.  .5

تحكم مكونات الجملة ثالثة اأنماط من العالقات: عالقات تركيبية،   .6

وعالقات دللية، وعالقات تداولية. يت�سم النمطان الأخيران منها 
بالكلية، وتلتقي جميعها بجامع من مبداأ الأ�سالة والأولية؛ اإذ اإنها 

غير م�ستقة من بنية �سجرية.
عن  ال�سرفية  والتركيبية  الدللية  البنيتين:  بين  الربط  يتحقق   .7

طريق البنية الوظيفية.



صالح الدين مالوي
20

15
بر 

تم
سب

 - 
هـ

14
36

ة 
عد

لق
و ا

، ذ
 4

1 
دد

لع
ا

197

جـــــذور

ت�ستّق الجملة عن طريق نقل البنية الدللية اإلى بنية �سرفية تركيبية   .8

عن طريق بنية وظيفية ل العك�ض.
ت�ستق الجملة بقواعد ل ت�سمح باإجراءات التحويل.  .9

البنية م�سدر ال�ستقاق بنية غير مرتبة.  .10

عن  ال�سرفية  التركيبية  البنية  م�ستوى  في  المكونات  ترتيب  يتّم   .11

طريق ن�سق من القواعد الوظيفية.
ل�ستقاق  بالتمثيل  النحو  بنية  ُت�ساغ  المبادئ،  هذه  من  انطالقا 
والبنية  الوظيفية  والبنية  الحملية  البنية  بنيات هي:  الجملة عبر ثالث 
هي:  القواعد  من  اأن�ساق  ثالثة  بوا�سطة  جميعا  بناوؤها  يتمُّ  المكونية، 
وقواعد  والتداولية،  التركيبية  الوظائف  اإ�سناد  وقواعد  الأ�سا�ض  قواعد 

التعبير. وهذا بيانه)88(: 
البنية  ببناء  معا  ت�سطلعان  القواعد  من  زمرتين  ي�سمل  االأ�صا�ص:   .1

فاأّما  والحدود.  المحمولت  تكوين  وقواعد  المعجم،  الحملية، هما: 
الزمرة الأولى، فيراد بها القدرة المعجمية للمتكلم - ال�سامع التي 
تتيح له معرفة مجموعة من المفردات الأ�سول المتعلمة الممثل لها 
)اأعمال-اأحداث- واقعة  على  دالة  حملية  اأطر  ب�سكل  المعجم  في 
اإليها  بالن�سبة  المحمول  حدود  من  حّد  كل  يقوم  اأو�ساع-حالت( 
بدور معّين. واأما الثانية، فتعني معرفة ن�سق من القواعد ال�ستقاقية 
التي ت�سطلع با�ستقاق الأطر الحملية والحدود غير الأ�سول. وتتكفل 

الخطاطة الموالية باإي�ساح الق�سد:
اأ�س������������������ا�ض

معج������م
حدوداأطر حملية

اأ�سولم�ستقة
تكوين 

المحمولت
تكوين 
الحدود م�ستقةاأ�سول
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وقواعد  المعجم  عن  الناتجة  الحملية  الأطر  تعّد  الحملية:  البنية   .2
التكوين اأطرا نووية ت�سمل الحدود - المو�سوعات)89(، يتّم تو�سيعها 
اإدماج  اللواحق)90(، حيث تطّبق قواعد  باإ�سافة محالت الحدود - 
 - للحدود  بالن�سبة  النتقاء  لقيود  طبقا  المحاّلت  ف��ي  ال��ح��دود 
البنية  بناء  التو�سيعية  العمليات  هذه  حا�سل  فيكون  المو�سوعات، 
الحملية من عنا�سر ثالثة: محمول دال على واقعة ما، ومو�سوعات، 

ولواحق يمّثل لها بالر�سم التالي:

كما ت�ساق مراحل تكوين البنية الحملية في المخطط الآتي:

مو�سوعات
َحْمل

محمول
لواحق

ن()�ض 1(، )�ض 2(... )�ض  ن( )�����������ض    ...)2 )��������ض   ،)1 )��������ض 

اأ�س������������������ا�ض

اأطر حملية نووية

قواعد تو�سيع الأطر الحملية

اأطر حملية مو�سعة

قواعد اإدماج الحدود

بنية حملية

معج������م
حدوداأطر حملية

اأ�سولم�ستقة
تكوين 

المحمولت
تكوين 
الحدود م�ستقةاأ�سول
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اإلى بنية وظيفية عن  3. البنية الوظيفية: تنقل البنية الحملية التامة 
طريق قواعد اإ�سناد الوظائف التركيبية والتداولية، وقواعد تحديد 

مخ�س�ض الحمل الذي يوؤ�سر للقوة الإنجازية. 
الم�سطرة  طبق  والمفعول  الفاعل  التركيبيتان  الوظيفتان  ت�سند 
ُم  التالية: ي�سند الفاعل اإلى الحّد ذي المنظور الرئي�ض للوجهة التي ُتَقدَّ
الثانوي  المنظور  الحّد ذي  اإلى  المفعول  وي�سند  منها،  انطالقا  الواقعة 
؛  التي تحملها  الإخبارية  الطاقة  التداولية ح�سب  الوظائف  وت�سند  لها. 
فاإن كانت خارجية، اأ�سندت اإلى المكونات التي ل تنتمي اإلى الحمل، واإن 

كانت داخلية، فاإلى مو�سوعات الحمل اأو لواحقه.
�ض: »قو«،  �سه يوؤ�سر لها ب�الُمَخ�سِّ وتواكب الحمل قوة اإنجازية تخ�سّ

ب. ر لها بمخ�س�ض مركَّ فاإْن كانت مزدوجة )حرفية وم�ستلزمة(، اأُ�سِّ
4. البنية المكونية: تنتج عن اإجراء ن�سق من قواعد التعبير المتمثلة في:
1.4. قواعد �سياغة الحدود: تتكفل بنقل البنية المنطقية للحّد اإلى بنية 

�سرفية - تركيبية.
2.4. قواعد �سياغة المحمول: ت�سطلع بنقل المحمول من �سكله المجرد 

اإلى �سياغة �سرفية دالة على ال�سيغة والجهة والزمن والمطابقة.
اإدماج  عقب  البنية،  ت�سير  الإنجازية:  القوة  موؤ�سر  اإدماج  قواعد   .3.4

موؤ�سر القوة الإنجازية، مت�سمنة لجميع مكوناتها.
من  انطالقا  المكونات  رت��ب  تحديد  في  ت�سهم  الموقعة:  قواعد   .4.4

والوظائف  التركيبية،  الوظائف  التالية:  الو�سائط  بين  القائم  التفاعل 
التداولية، ودرجة التعقيد المقولي للمكونات.

5.4. قواعد اإ�سناد النبر والتنغيم: حيث ي�سند النبر المركزي اإلى المكون 

طبقا  الجملة  تنغيم  يتحدد  بينما  ال��ب��وؤرة،  التداولية  للوظيفة  الحامل 
لمخ�س�ض الحمل الذي يوؤ�سر للقوة الإنجازية المواكبة له.
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بتفاعل هذه الخطوات جميعا ن�سل اإلى تحديد البنية العامة للجملة، 
من منظور النحو الوظيفي، وفق ال�سكل التالي: 

الأ�س����ا�ض

قواعد التعبير

قواعد الموقعة

اإطار حمل نووي

اإطار حمل مو�سع

اإدماج الحدود

بنية وظيفية

بنية حملية

تو�سيع الأطر الحملية

تحديد تخ�س�ض المحمول

قواعد �سياغة الحدود

قواعد اإ�سناد النبر والتنغيم

بنية مكونية

قواعد اإدماج موؤ�سر القوة الإنجازية

تحديد تخ�س�ض الحمل

اإ�سناد الوظائف التركيبية والتداولية
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َلُته اإدخاُل ثالثة تعديالت على بنية الجهاز  المنوال الثاني: ُمح�سِّ
الوا�سف، قواُمها)91(: 

1.  النتقاُل اإلى منوال متعدد القوالب، يعنى بجميع الملكات التي ت�سكل 
القدرة التوا�سلية لدى م�ستعمل اللغة الطبيعية، وهي:

1.1. الملكة اللغوية: تتمثل في قدرة م�ستعمل اللغة الطبيعية على الإنتاج 

والتاأويل ال�سحيحين لعبارات لغوية متنوعة ومعقدة في �ستى المواقف 
التوا�سلية.

2.1. الملكة المنطقية: تتجلى في قدرة م�ستعمل اللغة الطبيعية على اأن 

ي�ستق معارف بتو�ّسل قواعد ال�ستدلل.
3.1. الملكة المعرفية: بو�سع م�ستعمل اللغة الطبيعية اأن يكّون ر�سيدا من 

المعارف ي�ستقها من العبارات اللغوية، وي�ستعملها في تاأويلها.
4.1. الملكة الإدراكية: تمّكن م�ستعمل اللغة الطبيعية من اإدراك محيطه، 

اللغوية  العبارات  اإنتاج  في  وا�ستعمالها  اإدراك��ه،  من  المعارف  وا�ستقاق 
وتاأويلها.

�سوق  لكيفية  الطبيعية  اللغة  م�ستعمل  معرفة  الجتماعية:  الملكة   .5.1

المقال طبقا لمقت�سيات المقام ق�سد تحقيق اأهداف توا�سلية معينة.
منها  كل  ي�سكل  بحيث  بينها  فيما  الخم�ض  الملكات  هذه  ت�تفاعل 

خرجا اأ�سا�سيا بالن�سبة ل�سائر الملكات الأُخر على النحو التالي:
القالب المعرفي

القالب المنطقي

القالب الإدراكيالقالب المعرفي

القالب الجتماعي
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2.  تقلي�ُض البنيتين: الحملية والوظيفية اإلى بنية تحتية واحدة ا�ستجابة 
لمبداأ القت�ساد في ال�ستقاق والتمثيل، في�سير القالب النحوي على 

النحو التالي:

اأ�سا�ض م�ستويات متعددة ل تنح�سر في  3. �سياغُة البنية التحتية على 
التمثيل للواقعة، بل تتجاوزها طباقا لما يلي تحريره:

جمل  اإل��ى  تنق�سم  ما  غالبا  ن�سو�ض،  خالل  من  التوا�سل  يتحقق 
ومكونات خارجية. قوام كل جملة ثالثة عنا�سر اأ�سا�سية: حمل، وق�سية، 
وقوة اإنجازية. يت�سكل العن�سر الأول من ثالثة حمول فرعية تندمج فيما 
بينها تباعا هي: الحمل النووي، والحمل المركزي، والحمل المو�سع)92(، 
اإطار  في  بدورها  تدمج  التي  الق�سية  اإطار  في  يدمج  الحمول  وحا�سل 
كل  في  ي�ساف  الجملة.  بنية  في  طبقة  اأعلى  هي  التي  الإنجازية  القوة 
م�ستوى مخ�س�ض ولحق، على الأقل، اإلى عن�سر النواة طبقا للمخطط 

التالي، حيث ي�سير الرمز π اإلى المخ�س�ض، والرمز σ اإلى الالحق:

قواعد التعبير

قواعد �سوتية

بنية تحتية

بنية مكونة

تاأويل �سوتي
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ت المنوال الثاني من نظرية  هذه، بعامة، اأهّم التعديالت التي م�سَّ
النحو الوظيفي، ويعتقد اأ�سحابها اأنها اأوفى بمطالب ر�سد بنية الجملة 

وتحليلها.
الأنظار  بين  و�سل  تعد همزة  الوظيفية:  التوليدية  االأنحاء   .2.1
اإطار  في  مقترحة  نماذج  فهي  �سواء.  حّد  على  والوظيفية  الت�سوم�سكية 
النظرية التوليدية التحويلية، غير اأنها م�سوغة على اأ�سا�ض من اإ�سهام 
من  تت�سح  النحوية.  البنية  خ�سائ�ض  تحديد  في  التداولية  الوظائف 

خالل �سوق الأنموذجين المواليين:
الأنموذج في  ن�ساأ هذا   :)SEMANTAX( الداللي التركيب   .2.2.1
ظالل الدللة التوليدية، منطلقا من فر�سية تعّذر الف�سل بين التركيب 
والدللة، نافيا اأن توجد بنية تركيبية عميقة تطّبق عليها قواعد تاأويلية 
تقود اإلى التمثيل الدللي، من حيث اإّن البنية التحتية لي�ست �سوى التمثيل 
الدللي الذي ينتقل اإلى بنية �سطحية عن طريق القواعد التحويلية)93(. 
يعتقد اأ�سحاب التركيب الدللي)94( اأّن م�سدر ا�ستقاق الجملة بنيٌة 
منطقية - دللية تت�سمن محمول رابطا بين عدد من المو�سوعات طبقا 

للمخطط ال�سجري الآتي:
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�سكل  في  الدللية  المنطقية  البنية  في  للمحمولت  التمثيل  يتعّين 
وحدات دللية معجمية اأولى تنتقل بوا�سطة قاعدة ت�سعيد المحمول اإلى 
بنية منطقية دللية اأب�سط، يوؤلف فيها المحمولن، مثال، مركبا واحدا. 
يعّو�ض هذا الأخير بوا�سطة قاعدة الإدماج المعجمي بالمفردة المالئمة، 
حيث ت�سير البنية دْخال للقواعد التحويلية التي تق�سي بترتيب المكونات 

ومعالجة �سور الحذف ونحوه)95(. 
ففي الجملة العربية: قتل خالد ثعبانا، ت�ستّق البنية وفق الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تتحدد فيها جملتان؛ جملة مدِمجة وجملة مدَمجة.

الخطوة الثانية: تطبيق قاعدة ت�سعيد المحمول.

ج

محمول

محمول

محمول

جعل ل حّيا

محمول

ل حّي

مو�سوع

مو�سوع 1

خالد

مو�سوع 2

ثعبانا

مو�سوع

ثعبانا

مو�سوع
ج 1

ج

ج 2 خالدجعل

مو�سوع نمو�سوع 2مو�سوع 1
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الخطوة الثالثة: تطبيق قاعدة الإدماج المعجمي.

المو�سوع  يقّدم  مف،  ف  فا  الرتبية  البنية  ذات  اللغات  حال  وفي 
الفاعلي على المحمول الفعلي طبقا لقاعدة تكوين الفاعل، فتنتقل البنية 

ال�سابقة اإلى البنية التالية:

�سرع اأ�سحاب هذا الأنموذج النحوي ، ابتداء من اأوائل ال�سبعينات، 
التداولية، مقترحين  المفاهيم  الدللية بمجموعة من  البنية  في تزويد 
اأن يمّثل للفعل اللغوي في البنية المنطقية الدللية على اأ�سا�ض اأّن البنية 
عبارة عن جملة مركبة: جملة عليا توؤ�سر للفعل اللغوي الإنجازي وللمتكلم 
للخطاطة  طبقا  الق�سوي  المحتوى  على  تدّل  دنيا  وجملة  والمخاطب، 

التالية)96(: 

م �ض

خالد

محمول

قتل

مو�سوع 1

خالد

م ف

ف

قتل

م �ض

ثعبانا

مو�سوع 2

ثعبانا

ج

ج
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فاقترح  الم�ستلزمة،  الإنجازية  للقوة  للتمثيل  هوؤلء  انبرى  كذلك، 
القواعد  من  نوع  تطبيق  عن  الناتج  الم�ستوى  في  لها  يمثل  اأن  ليكوف 
التاأويلية التي تتخذ من البنية المنطقية دخال لها، على اأن يمثل للقوة 
اإلى  �سادوك  ويذهب  العميقة.  البنية  م�ستوى  في  الحرفية  الإنجازية 

اقتراح التمثيل لهما معا في البنية المنطقية)97(. 
في  اأ�سوله  الوظيفي  النموذج  هذا  يجد  الوظيفية:  المعجمية   .3.2.1
من  التحويلي  التوليدي  النحو  اإط��ار  في  المقترحة  الأع��م��ال  من  ع��دد 
 J.( وكريم�سو   )R. KAPLAN( وكابلن   )J. BRESNAN( بريزنن  لدن 
ينظرون  ممن  هوؤلء  وغير   )A. ANDREWS( واأندروز   )GRIMSHAW

اإلى بنية الجملة بجامع من الو�سف التالي)98(: 
والممثلة  للجملة  المكونية  البنية  ببناء  ت�سمح  المركبية:  القواعد   .1

بوا�سطة �سجرة مركبية عادية، ف�سال عن بناء و�سفها الوظيفي.
الدللية  الوحدات  المعجمية م�سامين  المداخل  تخ�س�ض  المعجم:   .2

والتركيبية.
3. الو�سف الوظيفي: يعّد الو�سف الوظيفي و�سيطا بين البنية المكونية 

والبنية الوظيفية، وغالبا ما تتولد هذه الأخيرة عنه.
والمعلومات  ال���واردة  النحوية  العالقات  ت�سجل  الوظيفية:  البنية   .4

قيمة  والثاني  م�سند  الأول  فالعن�سر  الدللي،  للتاأويل  ال�سرورية 
للوظيفة.

ج
ف

)لغوي اإنجازي(

م �ض 1

ج 2اأنتاأنا

م �ض 3م �ض 2



صالح الدين مالوي
20

15
بر 

تم
سب

 - 
هـ

14
36

ة 
عد

لق
و ا

، ذ
 4

1 
دد

لع
ا

207

جـــــذور

المناهج:  بين  ترا�سال  ثمة  اأّن  العر�ض،  هذا  بعد  الوا�سح،  فمن 
الو�سفي، والتحويلي، والوظيفي، بجامع من درا�سة المعنى)99(. فجميع 
دللي  قطب  المعنى  اأّن  اأ�سا�ض  على  بنيتها  ت�سوغ  المعرو�سة  الأنحاء 
تولى  اأن  يجب  التي  الغاية  هي  بل  عنها،  محي�ض  ل  اأ�سا�سية  وركيزة 

العناية، وت�ستقطب الهتمام.
اإنبائها  بمقدار  اإّل  اللغوية  الأ�سكال  اإل��ى  ينظرون  ل  فالوظيفيون 
حدود  عند  التحليل  نتائج  يوقفون  ل  فهم  به.  وتعلقها  الدللي  بالمعنى 
ت�سنيف الظواهر اللغوية في ظل منهج لفظي ا�ستقرائي، واإّنما وكدهم 
اأن يتعّقبوها وقوفا على مق�سدية المتكلم الثاوية خلف اأ�سكال العبارة، 
نف�سه،  على  النحوي  النظام  انغلق  اإذا  الغر�ض  هذا  اإلى  �سبيل  من  وما 
ولم يغادر حدود الجملة اإلى �سياق التلفظ. فالجملة في �سوء مالب�سات 
القول كال�سمكة في الماء)100(؛ فاأنت ت�سّل الطريق اإن اأوقفت و�سفك لها 
على درا�سة خ�سائ�سها الع�سوية بعيدا عن الو�سط البيئي الذي ُخلقْت 
اأو  األوانها،  تتبيَّن  اأو  اأحجامها،  تقي�ض  اأن  نفعا  فيه، فال يجديك  لتعي�ض 
اأ�سكالها الن�سيابية. فال مندوحة للوا�سف عن بيان وظائف كّل  تر�سد 
ع�سو، ولن يهتدي اإلى البيان ما لم ينفتح على الو�سط الخارجي باعتباره 

المحّدد لل�سكل وال�سابط لوظيفته.
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الهوام�ص
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المنتخب  دار  �سراج،  نادر  ترجمة  وديناميتها،  الأل�سن  وظيفة  مارتني،  اأن��دري  ينظر:   )2(
العربي للدرا�سات والن�سر والتوزيع، بيروت - لبنان، ط 1، 1966/1416، �ض 96، 97.

)3( ينظر: نف�سه، �ض 96، 97.
)4( ينظر: نف�سه، �ض 98.
)5( ينظر: نف�سه، �ض 47.

)6(   SIMON C.DIK، ADVANCES IN FUNCTIONAL GRAMMAR، FORIS 
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)7( نف�سه، �ض 98، 97.
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محيي  محمد  تحقيق  العالمين،  رّب  عن  الموقعين  اإعالم  الجوزية،  قّيم  ابن  ينظر:   )11(

الدين عبدالحميد، دار الفكر، بيروت - لبنان، ط 2، 1977/1397، 217/1، 218.
)12( ال�ساطبي، الموافقات في اأ�سول ال�سريعة، عني ب�سبطه وتف�سيله محمد عبد اهلل دراز، 

دار المعرفة، بيروت-لبنان، )د.ت(، 87/2.
.ADVANCES IN FUNCTIONAL GRAMMAR، P4 :13( ينظر(

 SIMON C.DIK،- FUNCTIONAL GRAMMAR، FORIS ي��ن��ظ��ر:   )14(
PUBLICATIONS، DORDRECHT-HOLLAND/  CINNAMINSON-

 .USA، 1981، P1

)15( ADVANCES IN FUNCTIONAL GRAMMAR، P4;         
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MICHAEL DANNELLE ET AL، FUNCTIONALISM AND FORMALISM 
IN LINGUISTICS، JOHN BENJAMINS PUBLISHING COMPANY، 
AMSTERDAM/ PHILADELPHIA، 2/93.

  SIMON C.DIK،- FUNCTIONAL GRAMMAR، P2; 

ANNA SIEWIERSKA، FUNCTIONAL GRAMMAR، ROUTLEDGE 
LONDON AND NEW YORK، P3.

.SIMON C.DIK، FUNCTIONAL GRAMMAR، P2 :16( ينظر(
.ADVANCES IN FUNCTIONAL GRAMMAR، P3، 5 :17( ينظر(

         لي�ض معنى ذلك اأن ُتلَزَم المقاربة الوظيفية بوجهة نظر توجب اأن تكون جميع خ�سائ�ض 
محتمل  وظيفي  فهم  اإلى  الو�سول  محاولة  معناه  واإنما  الوظيفي؛  للتف�سير  قابلة  اللغة 
لبنية اللغة. ينظر: نف�سه، �ض 5؛ واأحمد المتوكل، الل�سانيات الوظيفية )مدخل نظري(، 

من�سورات عكاظ، 1989، �ض 13.
 )18( SIMON C.DIK، FUNCTIONAL GRAMMAR، P6.

.ADVANCES IN FUNCTIONAL GRAMMAR، P3 :19( ينظر(
)20( الدخان/49.

الكتب  دار  ال�سالم،  عبد  اأحمد  اآياته  وخّرج  ن�سه  �سبط  الفوائد،  بدائع  القيم،  ابن   )21(
العلمية، بيروت - لبنان، ط 1، 1414/1944، 222/4.

.ADVANCES IN FUNCTIONAL GRAMMAR، P3 :22( ينظر(
 ALEXANDER V. BONDARKO ، FUNCTIONAL GRAMMAR ينظر:   )23(
 )AFIELD APPROACH(،TRANSLATED BY I.S.CHULAKI،
 JOHN BENJAMINS PUBLISHING COMPANY، AMSTERDAM/

.PHILADELPHIA، 1991،  P2، 4، 6، 13

)24( ينظر: نف�سه، �ض 7.
 GEOFF THOMPSON، INTRODUCING FUNCTIONAL ي��ن��ظ��ر:    )25(

..GRAMMAR، ARNOLD، LONDON،  P45

الدار  الثقافة،  دار  الوظيفي،  العربية  اللغة  نحو  في  درا�سات  المتوكل،  اأحمد  ينظر:   )26(
الوظيفية )مدخل نظري(،  والل�سانيات   .27  ،10 1986/1406، �ض   ،1 البي�ساء، ط 

�ض 46.
.ADVANCES IN FUNCTIONAL GRAMMAR، P5 :27( ينظر(

)28( ينظر: الل�سانيات الوظيفية، �ض 13.
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;SIMON C.DIK،- FUNCTIONAL GRAMMAR، P4،5 :29( ينظر(
          والل�سانيات الوظيفية )مدخل نظري(، �ض 13.

)30( SIMON C.DIK،  FUNCTIONAL GRAMMAR، P4،5.

)31( ينظر: �سالح ف�سل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، من�سورات دار الآفاق الجديدة، 
بيروت-لبنان، ط3، 1986/1405، �ض 30، 31.

;FUNCTIONALISM AND FORMALISM IN LINGUISTICS، P93 :32( ينظر(
SIMON C.DIK،- FUNCTIONAL GRAMMAR، P1;

-ADVANCES IN FUNCTIONAL GRAMMAR، P3.
)33( ينظر: الل�سانيات الوظيفية، �ض 14، 15.

)34( ينظر: ميلكا اإفيت�ض، اتجاهات البحث الل�ساني، ترجمة �سعد عبد العزيز م�سلوح ووفاء 
كامل فايد، المجل�ض الأعلى للثقافة، 2000، �ض 247.

)35( ينظر: نف�سه، �ض 248، 249.
المدار�ض  اأه��م  كتاب:  �سمن  الوظيفية»،  «الل�سانيات  المهيري،  عبدالقادر  ينظر:   )36(
الل�سانية، تاأليف عبد القادر المهيري واآخرين، من�سورات المعهد القومي لعلوم التربية 

بوزارة التربية القومية، تون�ض، 1986، �ض 40.
)37( ينظر: جيفري �سامب�سون، المدار�ض اللغوية )التطور وال�سراع(، ترجمة اأحمد نعيم 
الكراعين، الموؤ�س�سة الجامعية للدرا�سات والن�سر والتوزيع، )د.ت(، �ض 106، 107؛ 

وكذلك:
FUNCTIONAL GRAMMAR )A FIELD APPROACH(، P10.

)38( ينظر: المدار�ض اللغوية )التطور وال�سراع(، �ض108؛ وكارل-ديتر بونتنج، المدخل 
اإلى علم اللغة، ترجمة �سعيد ح�سن بحيري، موؤ�س�سة المختار للن�سر والتوزيع، القاهرة، 
ط 2003/1، 2003/1424، �ض 170 ؛ ويحي اأحمد، »التجاه الوظيفي ودوره في تحليل 

اللغة«، مجلة عالم الفكر، مج 20، ع 3، 1989م، �ض 75، 76 ؛  وكذلك:
OSWALD DUCROT ET JEAN-MARIE SCHAEFFER، NOUVEAU 
DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE DES SCIENCES DU LANGAGE، 
EDITIONS DU SEUIL، 1995،  P53، 54.

)39( المدار�ض اللغوية )التطور وال�سراع(، �ض 108.
)40( ينظر: الل�سانيات الوظيفية، �ض 108، 109.

)41( »التجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة« مجلة عالم الفكر، �ض 79.
)42( ينظر: نف�سه، �ض 78.
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)43( لمزيد من التف�سيل ينظر: نف�سه، �ض 80-77.
)44( ينظر: الل�سانيات الوظيفية، �ض 107، 108.

البرغماتي« �سمن كتاب:  ال�سريف، »تقديم عام لالتجاه  )45( ينظر: محمد �سالح الدين 
اأهم المدار�ض الل�سانية، �ض 97. ونهاد المو�سى، نظرية النحو العربي في �سوء مناهج 
 ،1987/1408  ،2 ط  الأردن،  والتوزيع،  للن�سر  الب�سير  دار  الحديث،  اللغوي  النظر 

�ض93، 94.
)46( ينظر: »التجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة«، مجلة عالم الفكر، �ض 82.

)47( ينظر: نف�سه، �ض 82، 83.
)48( ينظر:ال�سابق، �ض 89-87.

 )49( ANNA SIEWIERSKA، FUNCTIONAL GRAMMAR، P15.

)50( ينظر: اآفاق جديدة في البحث اللغوي المعا�سر، �ض 264، 265.
 LANGUAGE، CONTEXT،« كتابهما  الثاني من  الف�سل  ورقية ح�سن،  )51( هاليداي 
 AND TEXT ASPECTS OF LANGUAGE IN SOCIAL SEMIOTIC
PERSPECTIVE«  �سمن كتاب: محمود اأحمد نحلة، اآفاق جديدة في البحث اللغوي 

المعا�سر، دار المعرفة الجامعية، 2002، �ض 271.
)52( ينظر: الل�سانيات الوظيفية، �ض 115.

)53( يترتب عن هذا التفريق بين ما يندرج في �سميم اللغة وما هو خارج عنها اأّن وظائف 
فح�ض  هو  اللغوي  البحث  اإليه  يتوّجه  ما  واإنما  �سرفا،  لغويا  م�سغال  لي�ست  اللغة 

الخ�سائ�ض البنيوية للغة على �سوء تلك الوظائف. ينظر: ال�سابق.
 LANGUAGE، كتابهما»  م��ن  ال��ث��ان��ي  الف�سل  ح�سن،  ورق��ي��ة  ه��ال��ي��داي  ينظر:   )54(
 CONTEXT، AND TEXT ASPECTS OF LANGUAGE IN SOCIAL
اللغوي  البحث  في  جديدة  اآف��اق  كتاب:  �سمن   »SEMIOTIC PERSPECTIVE

المعا�سر، �ض 267-264.
)55( M.A.K. HALLIDAY|، AN NTRODUCTION TO FUNCTIONAL 

GRAMMAR، ARNOLD، LONDON،  P30.
)56( ينظر: نف�سه، �ض30، 35.

)57( ينظر: ال�سابق، �ض31، 32.
)58( ترجمتها: الدوق اأعطى عمتي اإبريق ال�ساي هذا.

 M.A.K. HALLIDAY|، AN NTRODUCTION TO FUNCTIONAL :59( ينظر(
..GRAMMAR، ARNOLD، LONDON،  P33
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)60( ال�سابق، �ض 34.
)61( ينظر: نف�سه، �ض 34.

)62( مفاتيح الأل�سنية، �ض 112.
.FUNCTIONAL GRAMMAR )A FIELD APPROACH(، P10، 11 :ينظر )63(

)64( ينظر: وظيفة الأل�سن وديناميتها، �ض 96، 97.
الحديثة«،  والأل�سنية  العربية  النظريات  بين  ال�سرف  »علم  البكو�ض،  الطيب  ينظر:   )65(

المجلة التون�سية للعلوم الجتماعية، الجامعة التون�سية، العدد 66، 1981م،  �ض 9.
)66( وظيفة الأل�سن وديناميتها، �ض 34،  47، 209.

)67( نف�سه، �ض 34.

)68( نف�سه، �ض 47.
الجديد،  من�سورات  بكو�ض،  الطيب  ترجمة  الأل�سنية،  مفاتيح  مونان،  جورج  ينظر:   )69(

تون�ض، 1981، �ض 114.
)70( ينظر: وظيفة الأل�سن وديناميتها، �ض 35.

)71( ينظر: نف�سه، �ض 70.
)72( ينظر: نف�سه.

العلم  �سل�سلة  زبير،  �سعدي  ترجمة  العامة،  الل�سانيات  في  مبادئ  مارتني،  اأن��دري   )73(
والمعرفة، دار الآفاق، الأبيار-الجزائر، )د.ت(، �ض 37.

)74( نف�سه، �ض 118.
)75( ينظر: ال�سابق، �ض 92.

)76( ينظر: مفاتيح الأل�سنية، �ض 61-49.
)77( يعتقد مارتني عدم وجود كليات لغوية خارج ما هو مت�سمن في تعريفه لل�سان. ينظر: 

وظيفة الأل�سن وديناميتها، �ض 242.
)78( ينظر: مبادئ في الل�سانيات العامة، �ض 18، 19.

الأدبي،  الأ�سبوع  جريدة  الأل�سني«،  التحليل  في  الوظيفية  »المدر�سة  المقداد،  قا�سم   )79(
�سوريا، 1990/12/27، �ض 4.

)80( ينظر: وظيفة الأل�سن وديناميتها، �ض 56، 242. ون. ت�سوم�سكي، »حول بع�ض الق�سايا 
العلوم  معهد  الل�سانيات،  مجلة  والتحويلية«،  التوليدية  القواعد  لنظرية  الجدلية 

الل�سانية وال�سوتية، الجزائر، ع 6، 1982م، �ض 71، 72.
)81( ينظر: نظرية النحو العربي في �سوء مناهج النظر اللغوي الحديث، �ض 90.
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 )82( ANNA SIEWIERSKA، FUNCTIONAL GRAMMAR، P2.

)83( ينظر: اأحمد المتوكل، الوظائف التداولية في اللغة العربية، دار الثقافة، الدار البي�ساء، 
ط 1، 1985/1405، �ض 9.

)84( ينظر: الل�سانيات الوظيفية، �ض 82.
;SIMON C.DIK، -FUNCTIONAL GRAMMAR، P6-8 :85( ينظر(

.ADVANCES IN FUNCTIONAL GRAMMAR، P6

تركيبية ودللية،  نماذج  العربية:  واللغة  موؤلفه)الل�سانيات  الفهري في  الفا�سي  )86( يف�ّسر 
البي�ساء-المغرب/من�سورات  ال��دار  للن�سر  توبقال  دار  الل�سانية،  المعرفة  �سل�سلة 
عويدات بيروت-باري�ض، 1986/1985، �ض 33( هذه الواقعية النف�سية على اأ�سا�ض من 
»�سرورة ربط العالقة في خريطة اب�ستيمولوجية بين الل�سانيات وعلم النف�ض«. غير اأّن 
للكون: بحث  النحوي  والإن�ساء  )ال�سرط  اأطروحته  في  ال�سريف  الدين  محمد �سالح 
في الأ�س�ض الب�سيطة المولدة لالأبنية والدللت، �سل�سلة الل�سانيات مج 12، من�سورات 
208/1( ي�سّكك، �سراحة، في جدا هذا   ،2002 كلية الآداب، بجامعة منوبة، تون�ض، 
يقول  ال�سورنة،  يرمون  اأ�سحابها  اأّن  ول�سيما  اللغوية،  النظرية  اإلى  بالن�سبة  المبداأ 
بهذا ال�سدد: »... لو ت�سورنا نظرية ريا�سية ما ين�ّض اأ�سحابها في كتاباتهم الفل�سفية 
اأّن الريا�سيات من حيث هي ن�ساط عقلي ت�ستوجب اأن تربط بعلم النف�ض، فماذا تكون 

النتيجة لو اأقبل علماء النف�ض باختباراتهم على المفاهيم الريا�سية؟«.
 ،10 اأحمد المتوكل التالية:الوظائف التداولية في اللغة العربية،  اإلى كتابات  )87( ا�ستنادا 
الوظيفية،  والل�سانيات  10؛   ،9 �ض  الوظيفي،  العربية  اللغة  نحو  في  ودرا�سات  11؛ 
ق�سايا  لبع�ض  وظيفية  )مقاربات  والبنية  الوظيفة  المتوكل،  واأحمد  127؛   ،126 �ض 

التركيب في اللغة العربية(، من�سورات عكاظ، الرباط، 1993، �ض 10.
;SIMON C.DIK،- FUNCTIONAL GRAMMAR، P15-22 :88( ينظر(

;ADVANCES IN FUNCTIONAL GRAMMAR، P10-27-
12-23؛  ودرا�سات في نحو  العربية، �ض  اللغة  التداولية في  الوظائف  اأي�سا:          وينظر 
128-169؛ والوظيفة  10-22؛ والل�سانيات الوظيفية، �ض  اللغة العربية الوظيفي، �ض 

والبنية، �ض 24-10.
المتقبل،  والحّد  المنفذ،  كالحّد  الواقعة  تحديد  في  ي�سهم  الحدود  من  ال�سنف  )89( هذا 

والحّد الم�ستقبل.
�ض الواقعة من حيث: الزمان، والمكان، والحال. )90( الحدود - اللواحق تخ�سّ

)91( ينظر: اأحمد المتوكل، اآفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي، �سل�سلة بحوث ودرا�سات، 
5، من�سورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بجامعة محمد الخام�ض، الرباط -  رقم 

المملكة المغربية، 1993، �ض 5، 8-20. وكذلك:
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KEES HENGEVELD، THE THEORY OF FUNCTIONAL GRAMMAR، 
MOUTON DE GRUYTERk BERLIN/NEW YORK، SECOND EDITIONS،  
P49-71.

)92( تتمايز هذه الحمول كما يلي:
- الحمل النووي عبارة عن محمول وعدد من المو�سوعات. 

- الحمل المركزي عبارة عن حمل نووي ومخ�س�ض المحمول ولحق المحمول )اختيارا(.
- الحمل المو�سع عبارة عن حمل مركزي ومخ�س�ض الحمل ولحق الحمل )اختيارا(.

)93( ينظر: الل�سانيات واللغة العربية، �ض 70، 71.
.)POSTAL( وبو�سطل )ROSS( ورو�ض )LAKOFF( من اأ�سحابه: ليكوف )94(

)95( ينظر: الل�سانيات الوظيفية، �ض 95-93.
)06( ينظر: ال�سابق. 

)97( ينظر: نف�سه، �ض 104-98.
)98( ينظر: الل�سانيات واللغة العربية، �ض 97-82.

)99( عطا محمد مو�سى، مناهج الدر�ض النحوي في العالم العربي في القرن الع�سرين، دار 
الإ�سراء، عمان - الأردن، ط 1، 2002م، �ض 313.

ه به  ه الكلمة في الجملة بال�سمكة في الماء، فاإني اأ�ستعير منه الم�سبَّ )100( اإذا كان تنيار ي�سبٍّ
دون الم�سّبه في ر�سم اأبعاد هذه ال�سورة.
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حذف نون الرفع من الأفعال اخلم�سة

لغيــر علــة

عبدالعزيز بن حميد اجلهني)*(

مـقـدمــــة:
من الركائز االأ�صيلة لعلم النحو التي ال غنى لدار�س العربية عنها 
معرفُة عالمات االإعراب االأ�صلية منها والفرعية. اإذ ال �صبيَل اإلى �صبط 
هذا العلم واإتقانه على اأ�صوله اإال بالتفقه بمواقع هذه العالمات ومعرفة 

اأحوالها. 
وهذه العالمات منها ما ي�صير على طريق ال حب، وفق الم�صهور من 
القواعد، وهذا هو االأعم االأكثر، ومنها ما خالف القاعدة لعلة من علل 

النحو المتناثرة. 
النوُن)1(  النحو  قواعد  التي خالفت م�صهور  العالمات  ومن جملة هذه 
�صمير  )لحقه  اإذا  الم�صارع)2(  الفعل  في  الفرعية  الرفع  عالمة  هي  التي 
اأو  االأ�صل  في  المذكرين  الجماعة  و�صمير  االألف،  وهو  اأو عالمتها،  التثنية 
عالمتهم، وهو الواو، و�صمير الواحدة الموؤنثة من المخاطبة، وهو الياء()3( 
و)جعلوا ثبوت هذه النون فيهن دليال على رفعها، وحذفها دليال على ن�صبها 

وجزمها()4(. 

)*( أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.
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هذا هو االأ�صل - عند الجمهور - في هذه النون، اأن تثبت في حال 
ها جاءت على خالف  الرفع ، واأن ُتحذف في حال الن�صب والجزم، ولكنَّ

هذا االأ�صل في حال الرفع، حيث ُحذفت وكان حقها اأن تثبت. 
وهذا الحذُف في حال الرفع �صائٌع في كالم العرب �صعره ونثره، وهو 

على نوعين : منه ما هو لعلة، ومنه ما هو لغير علة.
لها النحاة  اأما االأول في�صير وفق قواعد نحوية و�صرفية مطردة اأ�صَّ

و�صاروا عليها في تعليالتهم. 
واأما الثاني - وهو حذف نون الرفع لغير علة - فُيَعدُّ من الظواهر 
النحوية التي تحتاج اإلى تتبع وا�صتقراء ودرا�صة، لكونها تكررت في كالم 
العرب - �صعرا ونثرا - مع مخالفتها للم�صهور من قواعد النحو وا�صتعمال 

لغة العرب. 
الظاهرة  هذه  ك�صف  منها  اأردت  التي  الدرا�صة،  هذه  كانت  ول��ذا 
وهل  لها  النحاة  وتعليل  العرب،  اطرادها في كالم  والوقوف على مدى 

هي مقي�صة في قانون النحو؟. 
هذا كله دفعني اإلى تتبع م�صائل هذا البحث ونظمها في �صلك واحد؛ 
�صرح  في  واإ�صافة   ، وغوام�صه  النحو  م�صكل  دروب  في  اإ�صاءة  لتكون 

النحو ال�صامخ. 
فيها  ذك��رُت  بخاتمة  واأتبعته  وتمهيد  بمقدمة  البحث  رت  دَّ �صَ وقد 

اأبرز نتائج البحث. 
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تـمـهـيـــــد:
هناك نوع من الحذف في نون الرفع البد من ذكره، واأعني بذلك 
حقها  ك��ون  في  البحث  �صلب  مع  يتفق  وه��و  �صرفية)5(،  لعلة  الحذف 
الثبوت، ومع ذلك ُحذفت في حال الرفع. وهذا الحذف للعلة ال�صرفية 

يكون في حالتين: 
الأولى: لتوالي االأمثال)6( وهذه تكون في االأفعال الخم�صة المرفوعة 
التي ات�صلت بها نون التوكيد)7( غير المبا�صرة، والتي ُف�صل بينها وبين 
هذه االأفعال باأحد ال�صمائر الثالثة: األف االثنين اأو واو الجماعة اأو ياء 

 .)8( ، وتكتِبنَّ ، ويكُتبنَّ المخاطبة. نحو: يكتبانِّ
فاجتمع في الفعل ثالُث نونات، نون الرفع ونونا التوكيد، )فا�ْصُتثقل 
جزء  الأنَّها  ؛  بالحذف  اأولى  وكانت  الرفع.  نوُن  َفُحذفت  االأمثال،  توالي 
كلمة، والموؤكدُة كلمة قائمة مقام تكرير الفعل، وَحْذُف جزء اأ�صهُل من 

حذف ما لي�س جزءًا. 
والأنَّ الموؤكدة تدلُّ اأبدًا على معنى ، ونون الرفع ال تدلُّ - في الغالب - 
على معنى، وبقاء ما يدلُّ اأبدًا اأولى من بقاء ما يدلُّ في بع�س االأحوال()9(. 
الخم�صة  االأفعال  مع  تكون  الحالة  ،وهذه  الوقاية  نون  مع  الثانية: 
المرفوعة التي ات�صلت بها ياء المتكلم مفعولة لها ، َفُيف�صل بينها وبين 
الياء وجوبًا بنون الوقاية. وهي - اأي نون الوقاية - حرٌف ال محل له من 

االإعراب.
ولنون الرفع مع نون الوقاية في هذا اال�صتعمال ثالُث حاالت:

1( اإظهار النونين. 

2( اإدغام النونين. 

3( حذف اإحدى النونين تخفيفًا.
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اأحد قولي النحاة  الثالثة فقط في  والذي يدخُل معنا هنا ال�صورُة 
في المحذوف من هذين النونين، وهم الذين يرون اأنَّ المحذوف هو نون 

الرفع، وهو مذهب �صيبويه و�صححه ابن مالك وابن ه�صام)10(. 
اأنَّ )نون الرفع قد ُتحذف دون �صبب، مع عدم  وعلة هذا االختيار 
مح�س  بفعل  المت�صلة  الوقاية  نون  ُتحذف  وال  الوقاية،  لنون  مالقاتها 
غير مرفوع بالنون، وحذف ما ُعهد حذُفه اأولى من حذف ما لم يعهد 

حذفه.
واأي�صا فاإن نون الرفع نائبة عن ال�صمة، وقد ُحذفت ال�صمة تخفيفا 
في الفعل... فحذف الن�ن النائبة عنها تخفيفا اأولى، ولي�ؤمن بذلك 

تف�صيل الفرع على الأ�صل.
ال  اإذ  الوقاية  نون  حذف  معه  ُيوؤمن  الرفع  نون  حذف  ف��اإن  واأي�صا 
يعر�س لها �صبب اآخر يدعو اإلى حذفها، وحذف نون الوقاية اأوال ال يوؤمن 
ُي�ؤمن بحذفه  ما  وحــذف  والن�صب،  الجزم  الرفع عند  نون  معه حذف 

حذٌف اأولى من حذف ما ل ي�ؤمن بحذفه حذف.
واأي�صا لو ُحذفت نون الوقاية الحتيج اإلى ك�صر نون الرفع بعد الواو 
والياء ، واإذا ُحذفت نون الرفع لم ُيحتج اإلى تغيير ثان ، وتغيير ُي�ؤمن 

معه تغيير اأولى من تغيير ل ُي�ؤمن معه تغيير()11(. 
اأجمع ما قيل في النون المحذوفة لعلة من العلل الت�صريفية،  هذا 
هذا،  بحثنا  �صلب  وه��و  علة،  لغير  ك��ان  ما  وه��و  الحذف  من  ن��وع  وبقي 

و�صيكون الحديث عنه تف�صياًل وتاأ�صياًل. 
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حـذف نـ�ن الرفــع لغـيــر علـــة: 
ال يخفى اأن المق�صود بقولنا »لغير علة«العلُة النحوية اأو ال�صرفية 

كما ذكرنا �صابقا.
النحو  قواعد  لم�صهور  ظاهره  في  مخالٌف  علة  لغير  الحذُف  وهذا 

التي اأ�صلها اأئمُة هذا العلم في حكم رفع االأفعال الخم�صة. 
والمتتبع لكالم العرب - �صعرا ونثرا - يجد ن�صو�صًا متناثرة ورد 
فيها هذا الحذف في حال الرفع . ولبيان هذه الظاهرة واإثبات وجودها 
وما يتعلق بها من اأحكام �صاأف�صل الحديث عنها من خالل ثالثة مباحث 

تدر�س هذه الظاهرة وتميط اللثام عنها. وهي على النحو االآتي: 
المبحث الأول: وروده في ال�صماع . 
المبحث الثاني: تعليل النحاة له . 

المبحث الثالث: حكمه في القيا�س النحوي .

المبحث الأول: وروده في ال�صماع:
الحديث  وف��ي  ال�صاذة  ال��ق��راءات  في  علة  لغير  النون  ح��ذف  ثبت 
ال�صريف ، وهما من اأعلى م�صادر ال�صماع في لغة العرب ، كما ثبت في 

غيرهما من كالم العرب �صعرا ونثرا . 
وها هي ذي مرتبة ح�صب االأ�صول النحوية : 

اأوًل: في القراءات ال�صاذة:
ورد حذف النون لغير علة في ثالث قراءات �صاذة، وهي على النحو 

االآتي:
1 - {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ} 

]اآل عمران: 71[.
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ُن�صبت هذه القراءة لعبيد بن عمير)12(، وفيها َحْذُف النون من غير 
نا�صب وال جازم . ولهذا الحذف ثالثة توجيهات: 

)َلْم(  )ِلَم( عمل  باإعمال  وذلك  للجزم  ُحذفت عالمة  اأنها  االأول: 
الجازمة)13(. 

وهذا هو توجيه بع�س اأهل التف�صير كما ذكر ذلك اأبو حيان ، ونقله 
عن ال�صجاوندي . 

وهو قول و�صفه العكبري بالبعد، وا�صت�صكله ال�صمين الحلبي، وو�صفه 
في  والثابت  وقال:  النحاة  �صذوذ  من  حيان  اأبو  وجعله  البحت،  بالغلط 
اأحدًا من النحويين  اأَر  اأنَّ )ِلَم( ال ينجزم ما بعدها، ولم  ل�صان العرب 
ذكر اأنَّ )ِلَم( تجري مجرى )َلْم( في الجزم، اإال ما ذكره اأهل التف�صير 

هنا)14(. 
وقال ال�صمين الحلبي : وال اأظنُّ نحويًا يقول ذلك البتة، كيف يقول في 
جار ومجرور اإنه يجزم !! هذا ما ال يتفوه به البتة وال يطيق �صماعه)15(. 
ن النون ثم  والثاني : تفرد بذكره العكبري، حيث قال: ووجهه اأنَّه �َصكَّ

حذفها اللتقاء ال�صاكنين)16(. 
والثالث: - وهو االأقوى - فعلى حذف النون لغير علة. 

قال اأبو حيان عنه - اأي الحذف -: واإنما هذا عندي من باب حذف 
النون حالة الرفع)17(. 

وقال ال�صمين الحلبي : فاإْن يثبت هذا قراءة - والبد - فليكن مما 
ُحِذَف فيه نون الرفع تخفيفًا حيث ال مقت�صى لحذفها)18(.

2 - {ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ} ]االإ�صراء: 71[.
عنها  �ُصِئَل  وقد  عنه)19(،  باختالف  للح�صن  القراءة  هذه  ُن�صبت 

الفراء فاأنكرها ، حيث قال : �صاألني ُه�صيم فقال: هل يجوز {ڻ ڻ 
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ڻ ۀ} رووه عن الح�صن؟ فاأخبرُته اأني ال اأعرفه، فقال: قد �صاألُت 
اأهل العربية عن ذلك فلم يعرفوه)20(. 

وما اأنكره الفراُء عرفه غيُره، فقد نقل هذه القراءة غير واحد من 
اأهل اللغة ووجهوها بتوجيهين: 

االأول: اأنَّ االأ�صل )ُيْدَعى()21( - وقد ُنقلت هذه القراءة عن الح�صن 
اأي�صًا)22( - ثم اأُبدلت االألُف واوا على لغة من يقول: اأَْفَعو في الوقف على 
ا، ثم اأُجري الو�صُل ُمْجرى الوقف)23(.  و في الوقف على َع�صَ اأَْفَعى، َوَع�صَ
قال  الرفع.  نون  منها  وُح��ِذَف��ْت  )ُيْدَعون()24(  االأ�صل  اأنَّ  الثاني: 
َت بالنون قلَة مباالة بها ؛ الأنها غير �صمير، لي�صت  ُيوؤْ الزمخ�صري: ولم 

اإال عالمة)25(. 
3 - {ےۓ ۓ ڭ} ]الق�ص�س: 48[.

الحارث  بن  ويحيى  والح�صن  عمرو  الأب��ي  وُن�صبت  الظاء،  بت�صديد 
الذماري واأبي حيوة واليزيدي)26(. 

وقد عدَّ ابُن خالويه هذه القراءة من اللحن)27(، وا�صتبعدها العكبري 
وو�صمها بالف�صاد)28( وحجتهما في ذلك اأنَّ الفعل ما�ٍس، وال ي�صح الت�صديد 
فيه، واإنما يكون الت�صديد في الم�صارع، ولل�صبب نف�صه قال الهذلي: ال معنى 

له. اأي: الت�صديد. وُنِقَل عن اأبي الف�صل قوله: ال اأعرف وجهه)29(. 
وجهًا  له  وراأوا  غيرهم  عرفه  وجهه  يعرفوا  ولم  ه��وؤالء  اأنكره  وما 
م�صت�صاغًا في العربية، )وله تخريج في الل�صان وذلك اأنه م�صارع ُحذفت 
منه النون... و{ۓ} خبر مبتداأ محذوف تقديره: اأنتما �صاحران 

تتظاهران، ثم اأُدغمت التاُء في الظاء، وُحذفت النون()30(. 
العرب  لغة  في  له  �صواهد  ووج��ود  وظهوره  التوجيه  ه��ذا  ول�صحة 
ها وا�صتبعدها حيث  َب ال�صميُن الحلبي ممن اأنكر هذه القراءة ولحنَّ َتَعجَّ
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قال : وهذا عجيب من هوؤالء وقد ُحذفت نوُن الرفع في موا�صع ، حتى في 
الف�صيح... وال فرق بين كونها بعد واو اأو األف اأو ياء)31(. 

ثانياً: في الحديث ال�صريف:
1 - قال عليه ال�صالة وال�صالم: »ل تدخل�ن)32( الجنة حتى ُت�ؤمن�ا، 

ول ُت�ؤمن�ا حتى تحاب�ا....«)33(. 
قال النووي رحمه اهلل: هكذا هو في جميع االأ�صول والروايات: )وال 

توؤمنوا(، بحذف النون من اآخره)34(. 
)ال(  الأنَّ  توؤمنون(؛  و)ال  تدخلون(  )ال  االأ�صل:  مالك:  ابن  وق��ال 

نافية، و)ال( النافية ال تعمل �صيئًا)35(. 
عنها،  اهلل  ر�صي  قي�س،  بنت  لفاطمة  وال�صالم  ال�صالة  عليه  قال   -  2
في ق�صة طالقها: »اعتدي في بيت ابن عمك ابن اأم مكت�م، فاإنه 

�صرير الب�صر ُتلقي ث�بك عنده«)36(. 
قال النووي، رحمه اهلل: هكذا هو في جميع الن�صخ )ُتلقي(، وهو لغة 

�صحيحة، والم�صهور في اللغة )تلقين( بالنون)37(. 
3 - قال عليه ال�صالة وال�صالم في ق�صة غزوة بدر: »والذي نف�صي بيده، 

َلت�صرب�ه اإن �صدقكم، وتترك�ه اإذا كذبكم«)38(.
قال النووي، رحمه اهلل: هكذا وقع في الن�صخ )ت�صربوه( و)تتركوه( 
بغير نون، وهي لغة �صبق بيانها مرات، اأعني: حذف النون بغير نا�صب 

وال جازم)39(.  
4 - قال عليه ال�صالة وال�صالم البنته فاطمة، ر�صي اهلل عنها: »يافاطمة، 
ن�صاء هذه  �صيدة  اأو  الم�ؤمنين،  ن�صاء  �صيدة  اأن تك�ني  اأما تر�صي 

الأمة ؟«)40(. 
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قال النووي رحمه اهلل: )اأما تر�صي( هكذا هو في الن�صخ )تر�صي( 
وهو لغة، والم�صهور: تر�صين)41(. 

5 - في حديث قتلى بدر ونداء النبي � لهم، قال عمر ر�صي اهلل عنه: 
»يا ر�ص�ل اهلل، كيف ي�صمع�ا، واأنَّى يجيب�ا، وقد َجيَّف�ا؟«)42(. 

قال النووي، رحمه اهلل: هكذا هو في عامة الن�صخ المعتمدة )كيف 
ي�صمعوا واأنَّى يجيبوا؟!( من غير نون)43(. 

علة،  غير  من  الحذف  ا�صتعمال  في  �صريحة  اأحاديث  خم�صة  هذه 
وغيرها،  اأحمد  االإم��ام  وم�صند  ال�صحيحين  في  كثير  غيرها  وهناك 

تركتها خ�صية االإطالة والختالف الروايات في بع�صها)44(. 

ثالثاً: في ال�صعر:
تكرر حذف نون الرفع من غير علة في عدد من ال�صواهد ال�صعرية ، 
منها ما هو مذكور ك�صاهد في الم�صادر التي تحدثت عن هذا اال�صتعمال 

في لغة العرب ، ومنها ما وقفت عليه في غير مظانه. وهي : 
1 - اأبيُت اأ�صري وتبيتي تدلكي      وجهك بالعنبر والم�صك الذكي)45(
قال ابن مالك: واالأ�صل )تبيتين( و)تدلكين( فحذف النونين دون 

جازم وال نا�صب)46(. 
هم ما �صنعتُم    �صتحتلب�ها لقحاً غيَر باهِل)47( 2 - فاإْن َيُك ق�ٌم �َصرَّ

قال ال�صمين الحلبي : يريد )ف�صتحتلبونها( وال يجوز اأْن ُيتوهم في 
هذا البيت اأن يكون حذف النون الأجل جواب ال�صرط ؛ الأنَّ الفاء مرادة 
وجوبا لعدم �صالحية )�صتحتلبوها( جوابا القترانه بحرف التنفي�س)48(. 
ُتْغ�َصُبـــ�ا)49( اإذا ملكتـــم ولــم  اأمــ�اَلــهــم          3 - ول تغ�صب�ا النا�َس 
قال اأبو حيان: على اأنَّ )ال تغ�صبوا( نفٌي ال نهي، اأي: وال تغ�صبون)50(. 
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4 - َفَكالَّ وربي ل تع�دي لمثله         ع�صيَة لقته المنيُة بالردِم)51( 
نافية،  و)ال(  تعودين(،  )ال  التقدير  ابن جني:  قال  اإياز:  ابن  قال 

ولكن حذف النون تخفيفًا)52(. 
5 - َوُرِفــَع الفـخُّ فماذا تحــذري       لبد من �صيدك ي�ما فا�صبري)53(
اأو  َوَحَذَف النوَن من قوله )تحذري( لوفاق القافية  قال الميداني: 

اللتقاء ال�صاكنين)54(. 
ُفِر       بالليــل حتى ُت�صبحي وُت�صــــفري  6 - قد كنُت اأنذرُتك َلْقَط الُع�صْ

ـــي زعيـــٌم لــِك اأْن �َصَتـــــْزَحـــــري      عـن وافر الهامــِة َعْبِل الم�صفِر)55(  اإنِّ
قال الزمخ�صري: قوله )�صتزحري( ُيَعدُّ من الغلط ، كان حقه يقول: 

)�صتزحرين()56(. 
7 - اأتجلين في الجالين اأم تت�صبري    على �صيق عي�ٍس والكريُم �صب�ُر)57(
8 - َفــــَهـــــالَّ ت�صــــــاألـــــي اأفــنــاء �صعــــد       وقـــــــد تبــــدو الـتـــجــــارُب للبيِب)58(
9 - والأر�س اأورثــــــــت بـــنـــــي اآدامــا    مــــا يــغـر�صــ�هــا �صـــجــرا اأيــامـــا)59(

10 - َت�ْصـــاَلأُ ُكــــلُّ حــرة نحيـــين

        واإنــــمــــا �صــــالأُت عــكـــتـــــين
        ثم تق�لي ا�صترلي قرطين)60(

المبحث الثاني: تعليله:
تفرد بع�س �صراح الحديث كالنووي وابن حجر في تعليل حذف نون 
الثابتة  العرب  لغات  من  لغة  باأنه  علة  لغير  الخم�صة  االأفعال  من  الرفع 
وال�صحيحة. ولم اأقف - ح�صب علمي - على من ذكر ذلك من اأهل اللغة 

المتقدمين. 
وتكاد تتفق كلمة المثبتين لهذا الحذف على اأنَّ مرد ذلك اإلى �صيئين 

: طلب الخفة، وت�صبيهها بال�صمة. 
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اأما التخفيف فقد ن�س عليه ابن مالك في قوله: وحذف نون الرفع 
في مو�صع الرفع لمجرد التخفيف ثابت في الكالم الف�صيح. وهو التعليل 

الذي لم يذكر �صواه ال�صندي في حا�صيته على الم�صند. 
جاء  ما  ومنه  مو�صع،  ما  غير  في  جاء  فقد  بال�صمة  الت�صبيه  واأم��ا 
حيث  الحذف  ه��ذا  تعليل  في  الفار�صي  �صيخه  مع  جني  اب��ن  ح��وار  في 
قال: و�صاألُت اأبا علي رحمه اهلل عن قوله: اأبيُت اأ�صري وتبيتي تدلكي... 
فخ�صنا فيه، وا�صتقر االأمر فيه على اأنَّ َحَذَف النون من )تبيتين( كما 
كذا  م�صتحقب،  غير  اأ�صرْب  فاليوم  قوله:  في  لل�صرورة  الحركَة  َح��َذَف 

وجهته معه. 
النون  حذف   - لل�صرورة  الحذف  اأي   - ومنه  ع�صفور:  ابن  وق��ال 
الذي هو عالمة للرفع في الفعل الم�صارع لغير نا�صب وال جازم ت�صبيهًا 

لها بال�صمة من حيث كانتا عالمتي رفع)61(. 
وقال اأبو حيان: وحذف هذه النون... اإجراًء لها ُمجرى ال�صمة في 

ذلك)62(. 
وعلة الم�صابهة فيها ظاهرة قوية، وقد اأو�صحها ال�صمين الحلبي بقوله: 
اإنَّ النون نائبٌة عن ال�صمة، وال�صمُة قد ُعِهَد حذُفها في ف�صيح الكالم، كقراءة 
ْرُكْم})64( و{ُي�ْصعْركم})65( و{ياأمْركم})66( وبابه  اأبي عمرو)63(: {َيْن�صُ

ب�صكون اآخر الفعل. وقوله:
فالي�م اأ�صرْب غير م�صتحقب        اإثــمــا مـــــــن اهلل ول واغـــــــــــــل)67(

واإذا ثبت حذُف االأ�صل فليثبت حذُف الفرع لئال يلزم تف�صيل فرع 
على اأ�صله)68(. 

المبحث الثالث: حكمه:
ثبوته  ومدى  الحذف،  هذا  في  اللغة  وعلماء  النحاة  كلمة  اختلفت 

وقيا�صيته في لغة العرب. 
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فقد ذهب غير واحد من النحاة اإلى اأنَّ هذا اال�صتعمال نادر في لغة 
العرب ال ياأتي اإال �صاذا اأو في �صرورة �صعر.  نقل ذلك ال�صيوطي عن ابن 

ه�صام في تذكرته)69(. 
جازم  غير  من  اأ�صحابنا  عند  النون  هذه  وحذف  حيان:  اأبو  وقال 
اآخ��رون  وو�صفه  بال�صعر)70(.  مخ�صو�س  مثلين  اجتماع  وال  والنا�صب 

بالقلة دون ذكر ال�صذوذ اأو ال�صرورة)71(. 
وكان البن مالك رحمه اهلل راأي مختلف في هذا اال�صتعمال، حيث 
قال في �صواهد التو�صيح)72(: حذف نون الرفع في مو�صع الرفع لمجرد 

التخفيف ثابت في الكالم الف�صيح نثره ونظمه  
وزاد تلميذه النووي باأْن جعل ذلك لغة �صحيحة م�صهورة من لغات 
فتح  في  حجر  ابن  نحوه  ونقل  اال�صتعمال)73(.  قليلة  كانت  واإْن  العرب، 

الباري)74(. 
والريب اأنَّ القول االأول - وهو اخت�صا�صه بال�صرورة - مردود بثبوته 
وهذا  ال�صحيحة.  االأحاديث  من  والعديد  ال�صاذة  القراءات  بع�س  في 

كاف في اإخراجه عن حد ال�صرورة ال�صعرية. 
واأما و�صفه بالقلة والندرة فهو مطابق للمنقول قيا�صا بما جاء على 
االأ�صل في عدم حذف نون  بالبقاء على  خالف هذا اال�صتعمال، وذلك 

الرفع دون علة. 
ويبقى القول بجواز ا�صتعمال هذا الحذف والقيا�س عليه - عند من 
يثبته بقلة اأو كثرة - مدار خالف بينهم، فقد ن�س غير واحد من النحاة 
على عدم جواز القيا�س عليه في االختيار، وما ورد منه ُيحفظ وال ُيقا�س 

عليه. 
 - للحذف  �صواهد  من  ورد  ما  اأي   - الجميع  ولكنَّ  ال�صاطبي:  قال 
ال�صيوطي:  وقال  القيا�س فيه)75(.  لعدم  التنبيه عليه  اإلى  يفتقر  قليل ال 

والُيقا�س على �صيء من ذلك في االختيار)76(. 
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الذين  االأول  الراأي  اأ�صحاب  يتفق مع  باأنَّ هذا  القول  البدهي  ومن 
في  يتفقون  فهم  ال�صعرية.  بال�صرورة  الحذف  هذا  اخت�صا�س  ي��رون 

القيا�س ويختلفون في ال�صماع. 
على  بناء  القيا�س  في  و�صحته  اال�صتعمال  هذا  بجواز  القول  واأم��ا 
ماورد منه في لغة العرب فاإني لم اأقف على من �صرح به اإال ما جاء في 
حا�صية الخ�صري على ابن عقيل بعد اإيراده لحديث: »ل تدخل�ا الجنة 
ومقت�صاه  قال:  ذكره،  ال�صابق  تحاب�ا«  حتى  ت�ؤمن�ا  ول  ت�ؤمن�ا،  حتى 

جواز ذلك في ال�صعة)77(. 
ولكن قد ُيفهم هذا من كالم ابن مالك ويكون من الزم اإيراده لهذا 
اال�صتعمال واإثباته له في لغة العرب نثرا ونظما، دون ذكر ل�صذوذه في 
النثر اأو�صرورته في ال�صعر، وهو ما يتوافق مع اأ�صول ابن مالك في �صحة 
القيا�س على ما ورد فيه ال�صماع، وخ�صو�صا في الحديث النبوي ال�صريف 
الذي اأ�صهر واأذاع اال�صت�صهاد به، مخالفًا بذلك جمهرة النحاة قبله)78(. 
من  وع��دد  ال�صاذة  ال��ق��راءات  بع�س  ف��ي  ال��ح��ذف  ه��ذا  ورود  وم��ع 

االأحاديث ال�صريفة اإال اأنَّ م�صاألة القيا�س عليه تحتاج اإلى نظر. 
ولعل القول ب�صحة هذا اال�صتعمال وثبوته في ال�صماع، واإقراره وعدم 
ت�صذيذه اأو و�صفه بال�صرورة مع عدم بناء القاعدة - عند المتاأخرين - 

عليه وجعله قيا�صًا في الكالم هو االأقرب لل�صواب والعلم عند اهلل. 
)النحو  الماتع  كتابه  في  ح�صن  عبا�س  االأ�صتاذ  يقول  ذل��ك  وف��ي 
الوافي(: ولي�س من ال�صائغ اتباع هذه اللغة في ع�صرنا وال محاكاتها)79(. 
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الـخـــاتــمــــــــــة: 
نون  حذف  فيها  ورد  التي  والنثرية  ال�صعرية  لل�صواهد  الم�صتقرئ 

الرفع لغير علة في كالم العرب يظهر له عدة اأمور، منها: 
)القراءات  الموثوقة  ال�صماع  م�صادر  في  الحذف  هذا  تكرر  اأواًل: 
كونه  اأو  ب�صذوذه  القائلين  على  الرد  في  كاٍف  وهذا  وال�صعر(  والحديث 

�صرورة كابن ع�صفور وابن ه�صام وغيرهما . 
ثانيًا: ت�صحيح هذا اال�صتعمال واإثباته في لغة العرب له اأثر في توجيه 
بع�س القراءات ال�صاذة على وجه م�صتقيم، ومانع من ردها عند من خفي 

عليه هذا اال�صتعمال، كما وقع من ابن خالويه والعكبري وغيرهما. 
ثالثًا: �صعة لغة العرب وت�صعب ا�صتعماالتها ، مما يحتم على الباحث 

المن�صف اأن يتريث قبل تخطئة �صيء من كالم العرب بادي الراأي. 
في  ا�صتعماٌل  يكثر  فقد  وكثرًة،  قلًة  ال�صماع  م�صادر  تفاوت  رابعًا: 
من  البد  ولذا  �صحيح.  والعك�س  الحديث،  اأو  القراءات  في  ويقل  ال�صعر 
اأو  لغة  �صحة  على  الحكم  قبل  ونثرا  �صعرا  العرب  لكالم  الدقيق  التتبع 

�صذوذها. 
قل  والتي  ال�صريف،  الحديث  في  الكبيرة  اللغوية  الثروة  خام�صًا: 
على  الباب  اهلل  رحمه  مالك  ابن  فيها  وفتح  قديمًا،  بها  النحاة  اعتناء 
من  ال�صريف  الحديث  في  فكم  اإح�صان،  اأيما  اأح�صن  وقد  م�صراعيه، 

تراكيب ولغات تقل اأو تندر في غيره.
وكنوزها  ين�صب،  ال  معينها  غنية،  ثرة  العرب  لغة  فالتزال  وبعد، 
التنفد، تنتظر من يحرث مبانيها ويغو�س في معانيها، ورحم اهلل اأباعمر 
ابن العالء اإذ يقول: ما انتهى اإليكم مما قالت العرب اإال اأقله، ولو جاءكم 

وافرا لجاءكم علٌم و�صعٌر كثير)80(.
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اله�امــ�س

)1( حرف النون ياأتي ا�صمًا وحرفا، فاال�صم نوع واحد وهو �صمير االإناث، والحرف عدة اأنواع 
وهي: نون الرفع - وهي مدار البحث - ونون التوكيد ونون التثنية والجمع ونون الوقاية 

ونون االإناث في حال تاأخر الفاعل الموؤنث عن فعلها. 
اللبيب )443(  االأدب )155( ومغني  للرماني )149( وجواهر        انظر: معاني الحروف 

ور�صف المباني )395( . 
)2( للنحاة في هذه النون ثالثة اأقوال: 

االأول: اأنها حرف اإعراب، وهذا هو الم�صهور فيها، وهو قول الجمهور. 
در�صتويه  وابن  لالأخف�س  وُن�صب  الثالثة.  ال�صمائر  قبل  اإعراب مقدر  دليل  اأنها  الثاني: 

وال�صهيلي. 
وقد ن�س عليه ال�صهيلي في نتائج الفكر )111-110(. 

الثالث: اأنها حرف �صحيح لي�صت باإعراب وال دليل اإعراب، والفعل معها معرب وال حرف 
اإعراب فيه. وُن�صب للفار�صي. 

وفي االإي�صاح له )70-71( ما يدل على موافقته لالأخف�س في اأنها دليل اإعراب.
في  والعكبري   ،)326-325( العربية  اأ�صرار  في  االأنباري  ابن  ال��راأي  هذا  على  ون�س 

اللباب في علل البناء واالإعراب )27/2(. 
وقد �صعف غير واحد من النحاة القولين االأخيرين من عدة اأوجه. 

انظر: اأمالي ابن الحاجب )803/2( و�صرح المقدمة الجزولية لل�صلوبين )432-431/2( 
والتكميل  والتذييل   )4-3( المباني  ور�صف   )51-50/1( مالك  البن  الت�صهيل  و�صرح 
287-( البدرية  اللمحة  و�صرح   )844-843/2( ال�صرب  وارت�صاف   )191-188/1(

286/1( والم�صاعد )30/1-31( وهمع الهوامع )176-175/1(. 

)3( ر�صف المباني )403(. 
)4( جواهر االأدب )190(. 

)5( واأما الحذف لعلة نحوية - وهو الذي يكون في حالتي الن�صب والجزم - فلي�س له عالقة 
باأ�صل البحث. فالحديث هنا عن نون الرفع التي حقها الثبوت، ولي�س النون المحذوفة 

لنا�صب اأو جازم. 
االأمثال، فهي  لتوالي  الرفع  نون  ُحذفت  الت�صريح )203/1(: وحيث  االأزهري في  قال   )6(

مقدرة الثبوت ؛ الأنها عالمة الرفع. 
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)7( قال الزمخ�صري في المف�صل )394(: وهي على �صربين ثقيلة وخفيفة. فالخفيفة تقع 
في جميع موا�صع الثقيلة اإال في فعل االثنين وفعل جماعة الموؤنث. 

)8( هناك حذف اآخر في الفعلين االأخيرين وهما �صميرا الرفع: الواو والياء، حيث ُحذفا 
اللتقاء ال�صاكنين. 

)9( �صرح الكافية ال�صافية )176/1(. 
)10( والقول االآخر اأنَّ المحذوف هو نون الوقاية وعليه جمع من النحاة. 

          انظر: التذييل والتكميل )194/1(، وهمع الهوامع )177/1(.
)11( �صرح الت�صهيل البن مالك )52/1(. 

)12( انظر: البحر المحيط )462/5( والدر الم�صون )247/3( ومن غير ن�صبة في اإعراب 
القراءات ال�صواذ للعكبري )326/1(. 

)13( انظر: الم�صادر ال�صابقة. 
)14( البحر المحيط )462/5(. 
)15( الدر الم�صون )247/3(. 

)16( اإعراب القراءات ال�صواذ )326/1( . 
)17( البحر المحيط )462/5(. 
)18( الدر الم�صون )247/3(. 

)19( انظر: مخت�صر في �صواذ القراآن البن خالويه )80(، ومعاني القراآن للفراء )127/2(، 
والتبيان   ،)473/3( الوجيز  والمحرر   ،)536/3( والك�صاف   ،)22/2( والمحت�صب 
)828/2(، و�صواهد التو�صيح )229(، والبحر المحيط )137/14(، والدر الم�صون 

)389/7(، واالإتحاف للبنا )202/2(. 
)20( معاني القراآن )127/2(. 

( بالرفع نائب فاعل .  )21( و)ُكلُّ
الم�صون  وال��در   ،)137/14( المحيط  والبحر   ،)473/3( الوجيز  المحرر  انظر:   )22(

 . )389/7(
في  والعكبري   ،)23-22/2( المحت�صب  في  جني  ابن  الوجه  هذا  ذكر  على  اقت�صر   )23(

اإعراب القراءات ال�صواذ )796/1( ، وابن عطية في المحرر الوجيز )473/3(. 
             وانظر: الك�صاف )536/3( ، والتبيان )828/2( ، والبحر المحيط )137/14(، والدرر 

الم�صون )389/7( . 
( بالرفع بدل منها. قال ابن مالك: وفي قراءة الح�صن  )24( والواو نائبٌة عن الفاعل، و)ُكلُّ

اأي�صًا موافقة للغة )اأكلوني البراغيث(. �صواهد التو�صيح )229(. 
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 )137/14( المحيط  والبحر   ،)828/2( التبيان  وانظر:   ،)537-536/3( الك�صاف   )25(
والدر الم�صون )389/7(. 

)26( انظر: زاد الم�صير )277/6(، و�صرح الت�صهيل البن مالك )53/1( ، والتذييل والتكميل 
والم�صاعد   ،)683/8( الم�صون  وال��در   ،)58/17( المحيط  والبحر   ،)196/1(
القراءات  واإع��راب  القراآن )114(  �صواذ  ن�صبة في مخت�صر في  )32/1(، ومن غير 

ال�صواذ )262/2(، وارت�صاف ال�صرب )845/2( وهمع الهوامع )176/1(. 
)27( انظر: مخت�صر في �صواذ القراآن )144(. 

)28( انظر: اإعراب القراءات ال�صواذ )263/2(. 
)29( انظر: البحر المحيط )58/17(، والدر الم�صون )683/8(. 

)30( البحر المحيط )58/17(. 
والتكميل  والتذييل   ،)845/2( ال�صرب  وارت�صاف   )229( التو�صيح  �صواهد  وانظر       

 .)196/1(
)31( الدر الم�صون )683/8(. 

)32( جاء هذا الفعل في روايات اأخرى بالحذف اأي�صًا )ال تدخلوا(، انظر : �صنن الترمذي 
)2688(، و�صنن اأبي داود )5193(، و�صنن ابن ماجه )68( و )3692(. 

)33( �صحيح م�صلم )54(. 
)34( �صرح النووي على �صحيح م�صلم �س )160(. 

)35( �صرح الكافية ال�صافية )210/1(، وانظر : التذييل والتكميل )196/1( وهمع الهوامع 
 . )176/1(

)36( �صحيح م�صلم )1480(. 
)37( �صرح النووي على �صحيح م�صلم �س )1132(. 

)38( �صحيح م�صلم  )1779(. 
)39( �صرح النووي على �صحيح م�صلم �س )1379(. 

)40( �صحيح م�صلم )2450(. 
)41( �صرح النووي على �صحيح م�صلم �س )1782(. 

)42( �صحيح م�صلم  )2874(. 
)43( �صرح النووي على �صحيح م�صلم �س )1992(. 

         ومن الغريب قول ابن ع�صفور عند اإيراده لهذا الحديث �صاهدًا على الحذف من غير 
علة قال : وال ُيحفظ �صيء من ذلك في الكالم اإال ما جاء في حديث خرجه م�صلم في 

قتلى بدر...  �صرائر ال�صعر )111(. 
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و�صواهد   ،)322  ،273 للعكبري )233،  الحديث  اإع��راب   : في  االأحاديث  هذه  انظر:   )44(
�صروح  على  قامت  نحوية  درا���ص��ات  وه��ن��اك   .)229-228( مالك  الب��ن  التو�صيح 

ال�صحيحين وم�صند االإمام اأحمد جمعت عددا من هذه االأحاديث وقد اأفدت منها.
           انظر: الم�صائل النحوية في كتاب فتح الباري البن حجر )248/1(، والم�صائل النحوية 
في �صرح �صحيح م�صلم للنووي )93(، والتوجيه النحوي في حا�صية م�صند االإمام اأحمد 

لل�صندي )52(. 
)45( البيت ال ُيعرف قائله، وهو في الخ�صائ�س )388/1( - وقد دار بين ابن جني و�صيخه 
اأبي علي الفار�صي نقا�س حول البيت، �صياأتي ذكره - و�صرح جمل الزجاجي )594/2(، 
له  التو�صيح  و�صواهد  الت�صهيل البن مالك )53/1(،  و�صرح  ال�صعر )110(،  و�صرائر 
)230(، و�صرح الكافية ال�صافية )210/1(، و�صرح الكافية للر�صي )24/4(، والبحر 
المحيط )462/5( و )137/14(، والتذييل والتكميل )195/1(، والم�صاعد )32/1(، 

وهمع الهوامع )176/1(، والت�صريح )353/1(، والخزانة )339/8( . 
الكافية  البيت في متن  ابن مالك هذا  وقد �صمن  ال�صافية )211/1(،  الكافية  �صرح   )46(

ال�صافية.
النبوية البن ه�صام )222/1(،  ال�صيرة  البيت - مع اختالف ي�صير - الأبي طالب في   )47(
الكافية  و�صرح   ،)230( له  التو�صيح  و�صواهد   )53/1( مالك  البن  الت�صهيل  و�صرح 
ال�صافية )211/1(، والتذييل والتكميل )195/1(، والبحر المحيط )463/5(، والدر 

الم�صون )248/3(. 
)48( الدر الم�صون )248/3(. 

)49( البيت الأيمن بن خريم في �صرائر ال�صعر )110(، والمقا�صد ال�صافية )222-221/1(، 
ومن غير ن�صبة في التذييل والتكميل )195/1( وقد اأحال محقق الكتاب في حا�صيته 

اإلى �صرح جمل الزجاجي، ولم اأجده فيه. 
)50( التذييل والتكميل )196/1(. 

)51( البيت الأبي خرا�س في ل�صان العرب وتاج العرو�س )ردم( وبال ن�صبة في المح�صول البن 
اإياز )230/1(، وانظر : الخزانة )81/5(. 

)52( المح�صول في �صرح الف�صول )231/1(، وذكرمحقق الكتاب اأنَّه لم يجد هذا القول 
في كتب ابن جني.  

)53( الرجز �صمن اأبيات لطرفة في ديوانه )158( ومجمع االأمثال )423/1(، والم�صتق�صى 
)75/2(، والخزانة )424/2(. 

)54( مجمع االأمثال )423/1(. 
)55( الرجز ال ُيعرف قائله، وهو في �صرح الف�صيح للزمخ�صري )144/1(، ول�صان العرب 

وتاج العرو�س )زحر(.
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)56( �صرح الف�صيح )144/1(. 
)57( البيت ال يعرف قائله، وهو اأول اأبيات ثالثة في ر�صائل الجاحظ )288/2(، وال�صاهد 

فيه قوله )تت�صبري( واالأ�صل: تت�صبرين. 
واالأ�صل:  )ت�صاأَلي(  قوله:  فيه  وال�صاهد   )40( ديوانه  في  ربيعة  اأبي  بن  لعمر  البيت   )58(

ت�صاألين. 
)59( البيت ال يعرف قائله وهو في �صرائر ال�صعر )110(، وال�صاهد فيه قوله )يغر�صوها( 

واالأ�صل: يغر�صونها . 
وال�صاهد فيه قوله: )تقولي(  ال�صعر )110(،  قائله وهو في �صرائر  ُيعرف  الرجز ال   )60(

واالأ�صل: تقولين. 
)61( �صرائر ال�صعر )109(.

)62( التذييل والتكميل )196/1(.
)63( انظر: الن�صر )161-159/2(.

)64( من االآية )160( �صورة اآل عمران. 
)65( من االآية )109( �صورة االأنعام.
)66( من االآية )67( �صورة البقرة. 

للزجاج  القراآن  ومعاني   )204/4( والكتاب   )149( ديوانه  في  القي�س  المرئ  البيت   )67(
فاليوم  الديوان:  ورواية   )48/1( المف�صل  و�صرح   )74/1( والخ�صائ�س   )275/4(

اأُ�صقى. وال �صاهد فيها.
)68( الدر الم�صون )17/5(، وانظر : �صرح الت�صهيل )52/1(، وحا�صية ي�س على التو�صيح 

 .)86/1(
)69( انظر: االأ�صباه والنظائر )59-58/3(. 

)70( التذييل والتكميل )196/1(، وانظر : اإعراب الحديث للعكبري )322(، و�صرائر ال�صعر 
)109-110(، و�صرح جمل الزجاجي )594/2( و�صرح الكافية للر�صى )24/4(. 

وحا�صية   ،)97/1( ال�صبان  وحا�صية   ،)86/1( الت�صريح  على  ي�س  حا�صية  انظر:   )71(
الخ�صري )86/1(. 

)72( �س )228(. 
)73( انظر: الم�صائل النحوية في �صرح �صحيح م�صلم للنووي )96-93(. 

)74( انظر: الم�صائل النحوية في كتاب فتح الباري البن حجر )250-248/1(. 
)75( المقا�صد ال�صافية )222/1(.
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)76( همع الهوامع )176/1(. 
)77( حا�صية الخ�صري )86/1(. 

لل�صيوطي )157( و�صرحه  بتو�صع في كتاب االقتراح  الق�صية  )78( انظر الخالف في هذه 
في�س ن�صر االن�صراح البن الطيب الفا�صي )446/1( والخزانة )9/1(.

)79( النحو الوافي )180/1(. 

)80( طبقات فحول ال�صعراء )25/1( وانظر : الخ�صائ�س )386/1( وال�صاحبي )58(. 
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االختزل الداليل يف احلديث النبوي

)درا�ضة يف �ضوء نظرية حتليل اخلطاب(

حممد اأحمد عبدالعاطي عبدالباقي)*(

مقدمـــة البحــث:
تناولتها  التي  ال�شائكة  الق�شايا  من  والن�ص  الخطاب  ق�شية  ظلت 
الخطاب( )تحليل  م�شمى  تحت  المعا�شر  اللغة  علم  نظريات  اأح��دث 
الإن�شانية  الخطابات  باأ�شرف  متعلقا  البحث  هذا  في  الخطاب  وُجعل 
وكثر  حروفه  عدد  قل  ال��ذي  و�شلم.  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  حديث 
بكل  اأول  رفنا  عَّ وقد  التكلف،  عن  ونزه  ال�شنعة  عن  وجل  معانية  عدد 
من الخطاب والن�ص، ومعايير كل منهما، ثم تلوناهما بدرا�شة تطبيقية 
على الحديث النبوي لنخل�ص في نهاية البحث بنتائج مفادها اأن معايير 
تحليل الخطاب التي اأوجدها علماء اللغة الغرب�يون تطبق على الخطاب 
في  والكمال  بالتمام  ي�شدقا  لم  مبداأين  هنالك  اأن  اإل  كلها؛  النبوي 
األ  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  اهلل،  ر�شول  حديث  في  �شدقا  كما  خطاب، 
وهما: مبداأ التعاون في الحديث باأق�شامه الأربعة، واأثر الفعل ال�شوتي 
على ال�شامعين وهم اأ�شحابه ر�شوان اهلل عليهم. كما يهدف البحث اإلى 
اإبراز قيمة تلك المعايير ومدى فاعليتها في الحديث النبوي ال�شريف، 
وقد كانت عينة البحث اأربعة اأحاديث نبوية اخترتها من كتاب الأربعين 

)*( عميد كلية اللغة العربية جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم - السودان.
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التحليلي  الو�شفي  المنهج  المعايير  تلك  اتبعت في تطبيق  النووية. كما 
بعد ر�شم هيكلته، ومباحثه و ومطالبه.

المبحث االأول: االختزال في الحديث النبوي: 
المطلب االأول: االختزال لغة وم�صطلحاً:

االختزال لغة:
وردت مادة)خزل في معاجم اللغة( دائرة حول الحذف والقتطاع 
والختزال  النقطاع«)1(  علي  يدل  واحد  اأ�شل  والالم  والزاي  »الخاء  ف� 
�شقوط  ال�شعر  في  والخزلة  اقتطعه،  اإذا  المال  واختزل  الحذف،  هو 
ال�شيء  وانخزل  ال�شوتي،  الختزال  يعني  مما  ومفاعلتن،  متفاعلن  تاء 
انقطع، والختزال القتطاع وخزلت ال�شيء قطعته، وُخزل الرجل اأ�شابه 
و�شط ظهره ك�شر)2(. وجاء في  حديث الأن�شار في �شقيفة بني �شاعدة 
ِلنا«)3(  ٌة ِمْن َقْوِمُكْم، َفاإِذا ُهْم ُيِريُدوَن اأْن َيْخَتِزلونا ِمْن اأ�صْ ْت دافَّ »َقْد َدفَّ

بمعني يقطعونا فيذهبون بنا منفردين. وقال الأع�شى: 
فُر الدرع بهكنة       اإذا يكاد الَخ�صر ينخزل: )بمعنى ينقطع()4( ملئ الو�صاح و�صِ

االختزال ا�صطالحاً:
لم يرد تعريف ا�شطالحي لالختزال الدللي، ولكن يمكن للباحث 
اأن يورد تعريفا ت�شنده التعاريف اللغوية �شالفة الذكر. فيكون الختزال 
اأن ل يخل بالفهم، واأن  هو: قطع �شيء من العبارة م�شروطًا ب�شرطين: 
تدل قرينة لفظية اأو �شياقية على قطع العبارة. وهذا القطع اأو الحذف 
اأَِبي �َشَلَمَة، َعْن  ، َعْن  ْهِريِّ قد يكون �شوتيا كما ورد في الحديث َعْن الزُّ
�ُصنٌَّة«)5(  ال�صالم  َقاَل: »َحْذُف   اأنه، �شلى اهلل عليه و�شلم،  ُهَرْيَرَة،  اأَِبي 
يكون  وقد  مدًا()6(.  ه  تمدُّ )األ  بمعني  هنا  الحذفِ  المبارك  ابن  وف�شر 
مفرداتيا اأو جمليا، ي�شنده ال�شياق �شباقا اأو لحاقا لبيان وتو�شيح دللته 

وع�شمتها من الزيغ.
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والعربية تعرف هذا الميل في اأ�شلوبها mمن ذلك ما جاء عن اأبي 
لتبلغ.  نعم  فقال:  تطيل؟  العرب  »اأكانت  �شئل:  عندما  العالء  بن  عمرو 
الإيجاز  اإلى  العرب  واأن  عنها.  ليحفظ  نعم  قال:  توجز؟  اأفكانت  قيل: 
اإذًا كرهت الإطالة والتكرار لأمور  اأبعد«)7( فالعرب  الإكثار  اأميل، وعن 
ع�شالت  عن  الكلفة  رفع  منها:  البالغية  مقا�شدها  من  وكانت  عنتها  
الّنَف�شية. وكذلك  المجموعة  ثابتا خالل  توا�شل �شغطا  التي ل  ال�شدر 
لطيُف  الَم�ْشلك،  دقيُق  ب��اٌب  »هو  ذل��ك:  عن  الجرجاني  يقول  الإيجاز 
َح  ْحر، فاإنَك ترى به َتْرَك الِذْكر، اأَْف�شَ الماأخذ، عجيُب الأَمر، �شبيٌه بال�شِّ
ْنَطَق ما تكوُن  من الذْكِر، وال�شمَت عن الإفادِة، اأَْزَيَد لالإِفادة، وَتجُدَك اأَ
الإ�شمار.  وي�شارعه  تبن«)8(  لم  اإذا  بيانًا  تكوُن  ما  واأَت��مَّ  َتْنِطْق،  لم  اإِذا 
الإحالة  مثل  الذهني  الخ��ت��زال  كذلك  ال��دلل��ي  الخ��ت��زال  من  ويكون 

والتكرار والربط والترادف. 

المطلب الثاني: االختزال في الحديث النبوي:
قوالب  عليه  تمليه  ما  وفق  كالمه  يوؤلف  اأن  دائما  المتكلم  يحاول 
تدفعه  قد  التداوليه  هذه  اأن  اإل  لغته؛  في  والمتداولة  المختلفة  النظم 
اأحيانا اإلى اختزال بع�ص الأركان الم�شكلة للتركيب اللغوي  مع المحافظة 
على الطاقة الإبالغية المق�شودة اأ�شالة، ولعل رائد الدرا�شات التوليدية 
التحويلية ت�شوم�شكي حينما اأ�شار اإلى الإبداعية اللغوية باعتبار اأن اللغة 
»تت�شم بميزة اأ�شا�شية من حيث اإنها توفر لالإن�شان الو�شائل الالزمة لكي 
كذلك  ميز  وعندما  متعددة«)9(  اأفكار  عن  متناهية  غير  ب�شورة  يعبر 
بين الكفاية اللغوية )com petence( وهي المعرفة المثالية لم�شتخدم 
اللغة بقواعد لغته)10( واإن �شئت فقل اإن »تعبير الكفاءة اللغوية ي�شير اإلى 
مقدرة المتكلم الم�شتمع المثالي على اإقران ال�شوت بالمعنى بالتوافق مع 
قواعد لغته«)11( وهو بهذا يعد معرفة �شمنية كامنة خلف اللغة المنجزة. 
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اإلى  ي�شير  م�شطلح  وه��و   )performance( الكالمي  الأداء  ويقابله 
»البراعة التي ي�شتعمل بها الفرد قدرته اللغوية في الإنتاج الفعلي للجمل 
وفهمها«)12( وهنا يمكننا طرح ال�شوؤال الآتي: اأيهما يمثل اللغة ويتعين اأن 
اأم الإنجاز )الأداء(؟  اإليه بالدر�ص والتحليل: القدرة )الكفاية(  ُيتوجه 
الخ�شو�ص  وج��ه  على  وت�شوم�شكي  عموما  التحويليين  عند  وال��ج��واب 
كما هي  اللغوية   »الأ�شكال  لي�ص  اللغة  لأن ميدان  الأول ذلك  انتقاء  هو 
الأ�شكال«)13(  هذه  تف�شر  التي  ال�شمنية  القدرة  )بل(  بالفعل  منطوقة 
فنحن ل ينبغي اأن نعتبر ميدان اللغة »و�شفا لما كان قد قاله المتكلم، 
واإنما �شرح وتعليل للعمليات الذهنية التي من خاللها ي�شتطيع الإن�شان اأن 
يتكلم بجمل جديدة«)14( ويقول فودور fodor »ل يكون الت�شال ناجحا 
اأغرا�ص المتكلم من خ�شائ�ص المنطوق الذي  اإذا ا�شتنتج المتلقي  اإل 
يحكمه  ل  للجملة  الكلي  المعنى  اأن  يعني  ال�شتنتاج  وه��ذا  اأنتجه«)15( 
النظام النحوي فح�شب، واإنما هو مرتبط بالمقام الذي ي�شمل النواحي 
الجتماعية والح�شية والنف�شية وغيرها، وهذا ما تحاوله مدر�شة فيرث 

ال�شاقية الحديثة.  
وبناء على هذا يعد الحديث النبوي على �شمت اأ�شاليب العرب في 
ُيعنى  واأ�شدقها قيال، وهو حدث كالمي  بيانا  اأعالها  اأنه  خطابها غير 
انتقائية؛  اأنه ذو طبيعة  للغة وتوظيف نظامها، كما  الفعلي  بال�شتخدام 
اأن ينتقي من النظام اللغوي ما يالئم الإفادة التي يريد  لأن من�شئه له 
لهم  ُمعِر�شة  الكلم  وم��واّد  الأ�شول  »وكانت  جني  ابن  يقول  تحقيقها، 
ُمْلًقى  مال  َمجرى  عندهم  لذلك  جرت  تخيرهم  على  اأنف�شها  وعار�شة 
بين يدي �شاحبِه وقد اأجمع اإنفاق بع�شه دون بع�شه فميز رديئه وزائفه 
فنفاه البتة كما نَفوا عنهم تركيب ما قبح تاأليفه ثم �شرب بيده اإلى ما 
اأطّف له من ُعْر�ص جّيده فتناوله للحاجة اإليه وترك البع�ص لأنه لم ُيِرد 
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ا�شتيعاب جميع ما بين يديه منه«)16( »واعلم اأن العرب مع ما ذكرنا اإلى 
الإيجاز اأميل وعن الإكثار اأبعد األ ترى اأنها في حال اإطالتها وتكريرها 
ما  الكالم  من  »ويختزلون  وماللها«)17(  الحال  تلك  با�شتكراه  موؤِذنة 
ليتم الكالم على الحقيقة اإل به ا�شتخفافا واإيجازا اإذا عرف المخاطب 
من  النبوي  الحديث  حا�شر  الأ�شلوبي  الم�شلك  وهذا  به«)18(  مايعنون 

خالل ما نتعر�ص له في الجانب التطبيقي من هذا البحث.  
ونجد في الدر�ص اللغوي الحديث اأن ظاهرة الختزال عالمية وعامة 
في لغات الب�شر »فالقاعدة  التحويلية الخا�شة بحذف العنا�شر الل�شانية 
جميع  في  تتجلى  عامة  ظاهرة  تكون  تكاد  للكالم  الفعلي  الأداء  اأثناء 
للكالم  الفعلي  الإنتاج  الإن�شان حين  اإلى  ذلك  ومرد  الل�شانية،  الأنظمة 
بالقت�شاد  ي�شمى  ما  وهو  النطق،  عملية  في  جهد  اأق��ل  بذل  اإل��ى  يميل 
اإلى  الميل  ومحاولة  النطقي،  الإنتاج  تقلي�ص  هذا  عن  فترتب  اللغوي  

ماهو اأ�شهل من حيث الجهد المبذول اأث�ناء الإنتاج الفعلي للكالم«)19(.
لالختزال  ال�شرعية  يعطي  العرب  عن  ن�شو�ص  من  تقدم  ومما 
وتحقيقا  لفطرتها،  تبعا  العرب  ق�شدته  ل�شاني  منهج  اأنه  في  الدللي 
المع�شوم، �شلى اهلل عليه و�شلم،  واتَّبعه  التما�ص الخفة عندها،  لمبداأ 

في خطابه لالأمة.
المبحث الثاني: الخطاب والن�ص:

المطلب االأول: مفهوم تحليل الخطاب ومعاييره:
التحليل لغة:

من   )discours analysis( ال��خ��ط��اب  تحليل  م�شطلح  ي��ع��د 
الأن�شطة  وذلك ل�شتمالها على عدد من  المفهوم  وا�شعة  الم�شطلحات 
وغيرها،  والأ�شلوبية  والنف�شية  والجتماعية،  وال�شيمائية،  التداولية، 
والعلم  والمجال،  المو�شوع،  دائمة من حيث  ا�شتفا�شة  فالم�شطلح في 
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معرفة  اإلى  تركيبه  في  ي�شعى  كما  التعريفية.  مدار�ِشه  د  وتعدُّ والمنهج، 
م�شامين الر�شالة اللغوية كاملة.

اإلى  ال�شيء  تفكيك  ويعني  والحل،  الفتح  هو  اللغة  في  فالتحليل 
ودللة  �شكال  ومتما�شكا  محبوكا  خطابا  نفكك  كاأن  الجزئية،  مكوناته 
اإلى بنيات جزئية - �شغرى وكبرى - فاعلة ومتفاعلة، داخلية وخارجية، 
لمعرفة مرجعيات الخطاب المراد تحليله من اأ�ش�ص معرفية، وخلفيات 
معرفة  بغية  وت�شكيله  تخلقه  في  �شاهمت  نظرية،  واأط��ر  اأيدلوجية، 
م�شامينه، ومحتوياته، ومعاييره، وغاياته، وف�شائيه، وجن�شه، وبنياته؛ 
مت�شابكة  عملية  يعد  المفهوم  بهذا  وهو  مغاليغه،  وفتح  تحليله  ليتحقق 
لأجل  تخ�ش�شها  في  مدركة  وعقول  وا�شعة  معرفة  اإلى  تحتاج  ومعقدة 

التحكم فيها.
الخطاب لغة:

الكالم  مراجعة  بمعنى  العربية  معاجم  في  )خطب(  كلمة  ج��اءت 
والمواجهة به »والمخاطبة مراجعة الكالم وقد خاطبه بالكالم مخاطبة 
وخطابا وهما يتخاطبان«)20( والمخاطبة �شيغة مفاعلة تفيد ال�شتراك 
والم�شاركة في فعل ذي �شاأن، والخطاب عند ابن منظور مرادف الكالم، 
يحدث عنده كذلك عن طريق الم�شاركة بين المتكلم والم�شتمع، كما اأنه لم 
يغفل جانب التفاعل في اإنتاج الخطاب. وفي اأ�شا�ص البالغة للزمخ�شري 
»خاطبه اأح�شن الخطاب، وهو المواجهة بالكالم. وخطب الخطيب خطبة 
ح�شنة«)21(. وقد وردت لفظة )خطاب( في القراآن الكريم ثالث مرات  
هي : قوله تعالي {ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄڄ} 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  {ڳ  تعالي  وقوله   ]37 الآي��ة:  ]النباأ، 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ} ]�ص، الآية: 23[ وقوله تعالي {ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ} ]�ص، الآية: 20[.
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مقرونا  )ال��خ��ط��اب(  لفظ  ورود  الأخ��ي��رة  الآي���ة  ه��ذه  ف��ي  فنلحظ 
اكتناف  والتدقيق في  للتاأمل وال�شتب�شار  بالحكمة »وهذا مجال ف�شيح 
اللغوي  المفهوم  عن  به  يخرج  مما  )خ��ط��اب(  للفظ  العميق  المعني 
بح�شبانه مراجعة الكالم اأو الكالم الذي يق�شد به الإفهام، ويرتقي به 
اإلى م�شتوى اأرفع �شديد الل�شوق بمعنى الحكمة التي هي و�شع الأمور في 

حلق مو�شعها وتدبيرها على ما بنبغي لها«)22(.
لختالف  تبعا  التعريفات  تباينت  فقد  اال�ــصــطــالح:  فــي  واأمــــا 
المدار�ص ووجهات النظر لأنماط الخطاب المختلفة من دعوية، ونقدية، 
ولغوية، وعلمية، و�شيا�شية واجتماعية واإعالمية وفل�شفية، و�شلطوية، وما 
المق�شدية منه كذلك، القدوة، الحجاج والمجادلة، المجاهدة؛ اأخا�ص 
هو اأم عام؛ اإل اأنه يمكن اأجمال تعاريفه رغم هذا التباين النمطي في  

ق�شمين هما:
الق�صم االأول: ويعنون بالخطاب منهج فالن في التفكير والت�شور، اأو 
هو الكالم الذي يق�شد منه عملية الإفهام فاإذا ُفقدت فال ي�شمى خطابا 
الفل�شفية(  )المقولة  الدللة  في  يقارب  فل�شفي،  ا�شطالح  »الخطاب 
فالخطاب الفل�شفي لفالن هو منهاجه في التفكير والت�شور  وفي التعبير 
الخطاب  مع  يتوافق  اأو  يتعار�ص  الخطاب  وت�شوراته،وهذا  اأفكاره  عن 
الفل�شفي لعالن«)23( وتارة بقوله »والخطاب كما قيل: هو الكالم الذي 
يق�شد به الإفهام، اإفهام من هو اأهٌل للفهم، والكالم الذي ل يق�شد به 
اإفهام الم�شتمع فاإنه ل ي�شمى خطابا«)24( ويعرفه  ها�شم مرغني بقوله 
»ات�شعت المفردة )خطاب( وقفزت من دللتها الب�شيطة تلك التي تدل 
ن�شجها  ال��دللت  من  معقدة  �شبكة  لتدخل  المخاطبة،  اأو  الكالم  على 
وغيرها«)25(  والبنائية  اللغوية  تياراته  بمختلف  الحديث  الأدبي  النقد 
الآخر  الجانب  واأما  الق�شم كل مكتوب،  اأ�شحاب هذا  ويعد خطابا عند 

من الخطاب فمهمل لديهم. 
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والملفوظ  المكتوب  ه��وؤلء  عند  الخطاب  وي�شمل  الثاني:  الق�صم 
مكتوب  ملفوظ/  كل  خطابا  »يعد  بقوله:  الخطاب  يعرف  معًا،فالمتوكل 
ي�شكل وحدة توا�شلية قائمة الذات«)26( وعند الم�شاري هو: »ر�شالة ذات 
اأو مكتوبا، يمثل وجهة نظر محددة من  هدف ودللة وهو كالم منطوقا 
القارئ  اأو  ال�شامع  التاأثير في  ويفتر�ص فيه  الخطاب،  التي توجه  الجهة 
مع الأخذ بعين العتبار الظروف والمالب�شات التي �شيغ فيها الخطاب 
)mecheal chart( �شورت  ماكل  ويعرفه  والمكان«)27(  الزمان  بدللة 
بقوله: »الخطاب ات�شال لغوي يعتبر �شفقة بين المتكلم والم�شتمع ن�شاطا 
متبادل بينهما وتتوقف �شيغته على غر�شه الجتماعي«)28( وعند �شحدة 
فارع »تحليل الخطاب هو اأحد م�شتويات الدر�ص اللغوي الذي يحاول تحليل 
لي�شتمل  التفوه  اأو  الجملة  م�شتوى  يتجاوز  م�شتوى  على  اللغوية  الظاهرة 
على البع�ص المكتوب مهما بلغ طوله، واختلفت اأنواعه، وعلى التخاطب 

ال�شفوي بين النا�ص باأ�شكاله المختلفة كالمكالمة الهاتفية«)29(.
اأركان الخطاب اللغوي:

للخطاب اللغوي �شتة اأركان لبد من توافرها وهي:
المر�شل  هو  الوظيفة  هذه  ومحور  النفعالية:  اأو  التعبيرية  الوظيفة   *
اأو م�شتهزئًا ومع من  ومق�شده من الر�شالة اللغوية كاأن يكون مازحًا 

يتحدث، �شديق، عدو، زوجة، حاكم ،محكوم وغيره .
هذه  مقت�شيات  وم��ن  اإليه  المر�شل  ومحورها  الإفهامية:  الوظيفة   *

الوظيفة النداء والأمر والنهي. 
اللغة  اأن  باعتبار  ب�شقيه  بال�شياق  مت�شلة  وهي  المرجعية:  الوظيفة   *
اأ�شياء وموجودات نتحدث عنها بوا�شطة الرمز  هي التي تحيلنا على 

اللغوي الم�شير اإلى الموجودات والأحداث المبّلغة. 
* الوظيفة النتباهية: وتهدف اإلى اإقامة الت�شال بين الباث والمتلقي، 
الدللت  المنا�شبات الجتماعية وتحمل دللة غير  وتظهر كثيرًا في 
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الحرفية فيق�شد بها الأدب والتلطف واإقامة العالقات الجتماعية اأو 
تاأكيدها اأو التذكير بها. 

* وظيفة ما وراء اللغة: اأو تعدي اللغة اأو اللغة الوا�شفة لأنها دون غيرها 
من اأجهزة الت�شال الأخرى تتحدث عن نف�شها. 

* الوظيفة ال�شعرية اأو الإن�شائية: ومحورها الر�شالة نف�شها وتتمثل فيما 
ين�شجه من اأ�شعار في قوالب لغوية، كما ي�شتخدمها الإن�شان للترويح، 
اأو ل�شحذ الهمة والتغلب على �شعوبة العمل ، واإ�شفاء روح الجماعة، 

كما هو الحال في الأغاني، والأهازيج ال�شعبية)30(.
معايير تحليل الخطاب:

ى لنا معرفة مايحمل  عندما نريد اأن نحلل خطابا اأو نفككه حتى يت�شنَّ
من دللت واإ�شارات اختزلها فيه منتُجه، فالبد من معرفة خم�شة معايير 

حددها علم اللغة الحديث لمعرفة مق�شد المتكلم ومراده وهي:
:cohesion :اأوال: التما�صك اللغوي

وتوفرت  الن�ص  في  روعيت  ما  متى  ومعايير  موا�شفات  هنالك 
المعايير  هذه  ومن  مقبول،  وغير  ناق�ص  فهو  واإل  مقبول،  الن�ص  ُعد 
بع�شها  الن�ص  جمل  ترابط  َيعني  الذي  اللغوي  التما�شك  والموا�شفات 

ببع�ص بو�شائل لغوية معينة يمكن اإيجازها فيما يلي:
1 - االإحالة reference: وهي اأن ي�شتخدم ال�شمير ليعود على �شابق اأو 

لحق له بدل من تكرار ال�شم نف�شه)31( وهي نوعان:
والمو�شول  الإ���ش��ارة  واأ�شماء  ال�شمائر  بوا�شطة  وتتم  ن�شية   - اأ 
اإلى عن�شر  اإلى )قبلية( وفيها ي�شير العن�شر المحيل  وتتفرع 
ي�شير  وفيها  و)بعدّية(  �شيوعا،  الأكثر  وهي  عليه  متقدم  اآخر 

العن�شر المحيل اإلى عن�شر اآخر يلحقه)32(.
ب - الإحالة المقامية. اأو ال�شياق الخارجي اأو المقامي، وفيها يحيل 
اإلى ما هو خارج الن�ص، وهي ل تدخل في  عن�شر في الن�ص 
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ال�شبك واإنما ننظر اإليها اأو ن�شتنطقها من اإطار �شياق الموقف 
الإحالة  اأن  ح�شن،  ورقية  هاليداي،  وي��رى  بالن�ص.  الخا�ص 
المقامية اأو الموقفية ت�شهم في خلق الن�ص؛ لأنها تربط اللغة 
ب�شياقها الجتماعي والذي يعد �شقها الآخر؛ اإل اأنها ل ت�شهم 
في ات�شاقه على نحو مبا�شر، في حين اأن الإحالة الن�شية هي 

التي ت�شهم بدور فعال في �شبك الن�ص.
مثل   - الربط  اأدوات  ا�شتخدام  به  ويق�شد   :conjoining الربط   -  2

حروف العطف - لإيجاد عالقات بين الجمل والن�ص.
3 - االإبدال substitution: وهو عملية تتم داخل الن�ص ومفهومها اأنها 

تعوي�ص عن�شر في الن�ص بعن�شر اآخر)33(.
فهمه  يمكن  الكالم  من  ج��زء  يحذف  اأن  وه��و   :ellipsis الــحــذف   -  4
وتقديره من ال�شياق، دون اأن ي�شبب خلال نحويا اأو دلليا في الجملة 
مع  قبلية  بعالقات  ع��ادة  يرتبط  المحذوف  اأن  كما  الن�ص)34(  اأو 

العنا�شر اللغوية التي ت�شبقه،
من  نوع  وهو   :synonymy and nepertion والتكرار  الــتــرادف   -  5
مرادفة  العبارة  اأو  الكلمة  فيه  ت�شتخدم  الدللي  الختزال  اأن��واع 
لعبارة اأخرى �شابقة لها، تجنبا لإعادة الأولى؛ لأن الإعادة �شمة غير 

مرغوب فيها في جميع اللغات الطبيعية)35(.
6 - التراكيب المتوازية Structures parallelis: والمق�شود منه؛ اأن 
تتكرر وحدات لغوية اأكثر من مرة في جملة واحدة يختلف المعنى 

في كل جملة عنه في الجملة الأخرى.
ثانيا: الوحدة المو�صوعية:

جمل  من  ت�شكل  واحد،  مو�شوع  عن  يتحدث  ن�ص  كل  بها  ويت�شف 
اإلى  وت�شاف  الن�ص  بناء  في  اأ�شا�شية  لبنة  منها  واح��دة  كل  تمثل  عدة 

فكرته الرئي�شة.
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ثالثا: الفعل الكالمي:
هنالك اأفعال كالمية تتحقق فور نطقها وبمجرد قولها،وهي اأ�شاليب 
خطابية كثيرة منها:التهديد والإطراء والدعوة والقبول والرف�ص والتذمر 

وال�شكوى والتحية وال�شتئذان والتهنئة والتعزية وغيرها.
وللفعل الكالمي ثالثة جوانب:

اأ - الفعل ال�صوتي lectionary: ويق�شد به مجموع الأ�شوات والكلمات 
التي ن�شمعها عندما تقال ل�شيء معين، اأو هو حركة الع�شو النطقي 

اأث�ناء العملية الكالمية والتفوه بها .
ب - اأثر الفعل ال�صوتي على ال�صامع perlocutionary act: ويق�شد 
به مد ى تاأثير القول اأو التفوه على ال�شامع من حيث قبوله اأو رف�شه 
للر�شالة اللغوية الموجهة اإليه لفظية كانت اأوحركية،والتي ل ي�شتطيع 
المتكلم التحكم في كيفية ا�شتجابة ال�شامع لها اإذا رف�شت من ِقبِله.
 :lllocutionary act الــقــول  اأو  الــتــفــوه  مــن  المق�صود  الفعل   - ج� 
ويق�شد به القيمة الدللية لهذا التفوه اأو القول اجتماعيا، اأمفهوم 
مقدرا  اأو  )مرحبا(  م�شت�شيفا  تقول  كاأن  مبا�شرة؟  الآخرين  عند 
يعد  اجتماعيا  الكلمات  هذه  فمدلول  معتذرا)اآ�شف(  اأو  )�شكرا( 
معنى حرفيا مبا�شرا يفهمه الجميع، وقد يكون الق�شد من التفوه اأو 
القول غير مبا�شر وهو ما ليفهم من العبارة ق�شدا، فيكون التعامل 

لتحليله حينئذ مع روح الن�ص ولي�شت عبارته.
:co-operativeprinciple رابعا: مبداأ التعاون في الحديث

الحوار زمنا ومنا�شبة،  يتطلبه  الذي  القدر  المبداأ على  يقوم  هذا 
وله اأربعة اأق�شام:
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يجعل  اأن  به  ويق�شد   :the maxim of quality النوعية   مــبــداأ    - اأ 
ما  يقول  ل  ب��اأن  و�شادقة  �شحيحة  الحوار  في  م�شاهمته  المتكلم 
اإثباته وتقديم الأدلة  ليعتقد �شحته، واأن ل يقول �شيئا ل ي�شتطيع 
عليه، فهذا المبداأ يحجر على المتكلم اأن يتحدث ب�شيء غير متاأكد 
�شفهية  لغوية  ر�شالة  اأي  يقول  اأن  من  يمنعه  ل  اأنه  اإل  �شحته؛  من 
كانت اأم كتابية باأي درجة من ال�شدق وال�شحة، �شريطة اأن ي�شتعمل 

المفردة الدقيقة والتركيب اللغوي الذي يحمل مق�شده بدقة. 
ب - مبداأ الكمية the maxim of quantity: ويق�شد بهذا المبداأ اأن 
المعلومات  حيث  من  مفيدة  الحوار  في  المتحدث  م�شاهمة  تكون 

الخادمة لهدف الحوار.
جـ - منا�صبة الحديث للمو�صوع العام للحوار: ويق�شد بهذا المبداأ اأن 

يجعل المتحدث كالمه يتنا�شب ومو�شوع الحوار.
د - الو�صوح the maxim of manner: ويق�شد به كيفية نقل الر�شالة 

اللغوية ال�شفهية والتي بنبغي اأن يتوافر فيها الآتي:
تجنب الغمو�ص اأو عدم الو�صوح في الحديث.

تجنب اللب�ص )احتمال اأكثر من معنى لما تقول(.
اأوجز في حديثك.

كن منظما في نقل ر�صالتك.
اإن مراعاة توفر تلك المبادئ يمثل اأر�شية م�شتركة للتوا�شل الفعال 
الناجح،والبعيد كل البعد عن الغمو�ص،والتعقيد اللفظي، والإبهام والذي 
بين  الجتماعية  العالقات  وقطع  وال�شباب  ال�شتم  لدرجة  اأحيانا  ي�شل 

اأفراد الأ�شرة والمجتمع.
:politeness خام�صا: مبداأ االأدب في الحديث

وجود هذا المبداأ اأثناء التخاطب يفر�ص علينا الآتي:
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ال تفر�ص راأيك اأو نف�صك.
اترك للم�صتمع خيار االإجابة رف�صا اأو قبوال.

اأ�صعر الم�صتمع بال�صرور واالرتياح)36(.

المطلب الثاني: الفرق بين الخطاب والن�ص:
اأبرزها:   من  معان  عدة  حول  اللغة  معاجم  في  )ن�ص(  مادة  تدور 
اإلى  تطورت  ثم  ال�شديد،  وال�شير  والإ�شناد،  الغاية  وبلوغ  الإظهار  الرفع 

اإ�شناد الكالم ورفعه اإلى من�شئه الأ�شلي)37(.
علم  م�شمى  تحت  الن�ص  مفهوم  الحديثة   الدرا�شات  تناولت  وقد 
الن�ص،  نحو  اأو  الخطاب،  ل�شانيات  اأو  الن�ص،  ل�شانيات  اأو  الن�ص، 
راأوه  ال��ذي  الجملي  التحليل  مجاوزة  الأ�شماء  هذه  كل  من  والمق�شود 
اأن  ويرون  الن�شي،  الف�شاء  وهو  منه  واأو�شع  اأرحب  ف�شاء  اإلى  قا�شرًا، 
التجاه الأل�شني الحديث للن�ص يمثل فتحًا جديد في تاريخ الل�شانيات: 
»وهو التحول الأ�شا�شي الذي ح�شل في ال�شنوات الأخيرة، لأنه اأخرجها 
التي  التركيبية  البنيوية  الدرا�شات  ماأزق  نهائيًا من   - الل�شانيات  اأي   -
عجزت في الربط بين مختلف اأبعاد الظاهرة اللغوية، البنيوي والدللي 

والتداولي«)38(. 
علماء  عند  الن�ص  نحو  لالتجاه  القوية  الأ�شباب  �شمن  من  ولعله 
الل�شانيات ؛ هو اأن نحو الجملة اأهمل ال�شياق الجتماعي وهو ذو اأهمية 
كبرى في الدرا�شات اللغوية الحديثة، وعليه اأ�ش�ص فيرث نظريته، فاللغة 
عبارة عن و�شيلة ات�شال بين اأفراد المجتمع بهدف التو�شل اإلى غايات 
مق�شودة، كما اأن ال�شياق من اأهم عوامل الت�شال واأداء المعنى. يقول 
الدكتور م�شلوح في هذا الإطار: »اإن الفهم الحق للظاهرة الل�شانية يوجب 
درا�شة اللغة درا�شة ن�شية ولي�ص باجتزاء  البحث عن نماذجها، وتهمي�ص 
وثم  اأمرها،  اأول  البلومفيلدية  الل�شانيات  في  ظهر  كما  المعنى.  درا�شة 
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كان التمرد على )نحو الجملة( والتجاه اإلى )نحو الن�ص( اأمرًا متوقعًا، 
واتجاهًا اأكثر ات�شاقًا مع الطبيعة العلمية للدر�ص الل�شاني الحديث«)39(.

اإل اأن هذا التخطي لعتبة الجملة  اإلى ما هو اأو�شع منها واأ�شمل  مما 
ُيعد وحدة دللية لها معني في �شياق معين ،قد �شبب ا�شطرابا في �شبط 
)الملفوظ(  هي  حولها  التخطي  اتجه  التي  الوحدة  فهذه  المفاهيم، 
الآخر وهي )الن�ص( عند  عند بع�شهم وهي )الخطاب( عند بع�شهم 

اآخرين)40(.
اإ�شارة  ن�شير  الم�شطلحات  لهذه  المفاهيمية  الروؤية  تت�شح  وحتى 
عجلى نبين من خاللها اأرجح الآراء في التفريق بينها، فنجد اأن الل�شاني 
كل  على  اأطلقه  وا�شع،  بمعنى  الن�ص  م�شطلح  ا�شتعمل  قد  هيلم�شليف 
ملفوظ منفذ قديمًا كان اأو حديثًا، مكتوبًا اأو محكيًا، طوياًل اأو ق�شيرًا، 
اللغوية  المادة  جماع  اأن  كما  كامل،  ن�ص  نظره  في  مثاًل  )قف(  فكلمة 
لرواية باأكملها هي اأي�شًا ن�ص كامل)41(، والالفت للنظر في �شاأن تعريف 
العتبار  يو�شع  في  اأن  اأنه يجب   �شعيد ح�شن بحيري ذكر  اأن   الن�ص 
اأن م�شاألة وجود تعريف جامع مانع للن�ص م�شاألة غير منطقية من جهة 
ينتمون  الذين  اللغة  علماء  بين  الختالف  ويوؤكد ذلك  اللغوي،  الت�شور 
عليها  ترتكز  التي  الم�شطلح  ح��دود  حول  مختلفة  لغوية  مدار�ص  اإل��ى 

بحوثهم)42(.
الن�ص  علم  بين  يفرقوا  لم  العلماء  كبار  اأن  اإل  ال�شبيحي،  وي�شير 
البع�ص  تفاجئ  التي  المفارقات  من  اأن  »غير  بقوله:  الخطاب  وتحليل 
هي اأن اأكبر علماء هذين التخ�ش�شين )علم الن�ص وتحليل الخطاب( 
ليفرقون اإل فيما ندر بين هذين الم�شطلحين، كما ُيلحون  في مختلف 
لم  كما  معا«)43(  الجانبين  الدرا�شة  ت�شمل  اأن  �شرورة  على  اأبحاثهم 
يفرق �شحدة فارع، واآخرون بين الم�شطلحين بقولهم: »�شن�شتخدم في 
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هذا الف�شل تعبير تحليل الخطاب ليدل على تحليل الن�شو�ص المكتوبة 
والمحكية على حد �شواء«)44(.

ممكن  غير  الم�شطلحين  بين  التفريق  اأن  كر�شتال،  ديفيد  ويري 
قائال: »يركز مجال تحليل الخطاب على ُب�ني اللغة المحكية الم�شتعملة 
كالمحادثات  بع�ص )الخطابات(  في  نجد ذلك  في ظروف طبيعة،كما 
الن�ص  تحليل  مجال  يركز  بينما  والخطب.  والتعاليق  وال�شتجابات 
على ُبنى اللغة المكتوبة، ومن الأمثلة على ذلك: المقالت، والالفتات، 
واإ�شارات المرور، وف�شول الكتب ؛ اإل اأن هذا التمييز لي�ص تمييزا جليا 
ووا�شحا فقد كان لهذين الم�شطلحين العديد من ال�شتعمالت الأخرى، 
وب�شفة خا�شة قد ُي�شتعمل كٌل من الخطاب والن�ص بمعني اأو�شع بكثير 
�شواء  محددة  ات�شال  وظيفة  لها  التي  اللغوية  الوحدات  جميع  لي�شمل 
عن  يتحدث  من  العلماء  فمن  مكتوبة،  اأو  محكية  الوحدات  تلك  اأكانت 
المحكي  الن�ص  عن  يتحدث  من  المكتوب،ومنهم  اأو  المحكي  الخطاب 
اأو المكتوب«)45( فكر�شتال ينطلق من كون الخطاب اإنتاجا لغويا محكيا 
�شفويا، اأنتج في ظروف معينة، اإ�شارة منه اإلى ال�شياق، بينما يمثل الن�ص 
ن، كما اأن التدوين قد ي�شمل الخطاب مثلما قد  عنده كل اإنتاج لغوي مدوَّ
فالخطاب  ال�شياق،  هو  بينهما  الفارق  فيكون  بالمحكي،  الن�ص  يخت�ص 
مع  عالقته  في  الن�ص  درا�شة  »هو  الإنتاج  ظروف  زائد  الن�ص  ي�شاوي 
الإنتاج،  ظروف  ناق�ص  الخطاب  ي�شاوي  والن�ص  اإنتاجه«)46(  ظروف 
المدار�ص  اختالف  نتج من  بينهما �شوري  الختالف  اإن  القول:  ويمكن 

ية ل اأكثر،فالدوال مختلفة والمدلول واحد)47(. الم�شمِّ
الفعل  باعتباره  )التلفظ(  هو  والخطاب  )الملفوظ(  هو  فالن�ص 

الحيوي التفاعلي الذي تم انجازه  �شمن ظروف مقامية معينة.
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المبحث الثالث: نماذج تطبيقية:
م�شروطا  الخطاب  لتحليل  التطبيقي  الجانب  المبحث  هذا  يمثل  
ب�شرطين اأحدهما: ال�شياق الذي يرد فيه الخطاب، ثم ال�شرح من كتب 

الحديث، ليتوفر لنا ال�شرط الثاني وهو معايير تحليل الخطاب.
الحديث االأول:

)اإنما االأعمال بالنيات واإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته 
اإلى اهلل ور�صوله فهجرته اإلى اهلل ور�صوله، ومن كانت هجرته لدنيا 

ي�صيبها اأو اإلى امراأة ينكحها، فهجرته اإلى ما هاجر اإليه(. 
معيار الوحدة المو�صوعية:

اإخال�ص  عن  يتحدث  النبوي  الخطاب  اأن  في  المعيار  هذا  يتحقق 
النية هلل �شبحانه واأنها اأ�شا�ص العبادات في ال�شالم وكل جملة من جمل 

هذا الحديث تعد لبنة في بناء وحدته المو�شوعية.
معايير التما�صك الن�صي:

االإحالة: قد ا�شتخدمت ال�شمائر في هذا الن�ص على النحو التالي:

الربط: ا�شتخدمت حروف العطف التالية:

الكلمات التي ورد بها

الكلمات التي ورد بها

هجرته،  ر�شوله،  هجرته،  ر�شوله،  هجرته، 
ي�شيبها، ينكحها، هجرته، اإليه.

واإنما، ور�شوله، ور�شوله، وكانت.
فمن كانت، فهجرته، فهجرته.

اإلى اهلل، اإلى اهلل، اإلى ما هاجر.
اأو امراأة

العــدد

عددها

9

4
3
3
1

ال�صمير

حروف العطف

ه�

و
ف
اإلى
اأو
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ا�شتخدام  من  ب��دل  م��رات  ث��الث  )هجرته(  عبارة  ا�شتخدم  االإبــــدال: 
مهاجر اأم قي�ص.

)هو(  الفاعل  حذف  حيث  ن��وى(  ما  ام��رئ  )ولكل  جملة  في  الحذف: 
حذف  في  تمثل  �شوتي  اختزال  ور�شوله(  اهلل  اإلى  جملة)فهجرته  وفي 
)اإلى( من كلمة )ور�شوله( وهو حذف يدل عليه �شياق الكالم،وتعرفه 

لغة العرب.
لكل  )واإنما  لها  مرادفة  بالنيات(  الأعمال  )اإنما  والتكرار:  الــتــرادف 

امرئ ما نوى(.
ي�شيبها،  ور�شوله،  فهجرته،  ور�شوله،  هجرته،  المتوازية:  العبارات 

ينكحها، هجرته.
معيار الفعل الكالمي:

الفعل ال�صوتي: وقد تحقق في عبارة ) فهجرته، فهجرته(.
الأح��وال،  الأثر قرائن  ال�صامع: دل هذا  ال�صوتي على  الفعل  اأثــر   -  2
فال�شحابة بلغ بهم التاأثير درجات، ر�شي اهلل عنهم  ور�شوا عنه، 

ب�شبب اإخال�ص نواياهم هلل تعالي.
كلمة  المتحدث  ا�شتعمل  التفوه:  اأو  القول  من  المق�صود  الفعل   -  3
)امرئ( وهو تعبير دقيق جدا حيث �شمل المراأة والرجل على حد 
تعمية.  دون  قطعا  الجتماعية،المفهومة  دللتها  هي   وهذه  �شواء، 

اأما مبداأ التعاون في الحديث، فقد تحقق في جوانبه الأربعة. 
فمن حيث مبداأ النوعية فقد كان الحديث وحيا من عند اهلل تعالى 
تعبده  وهي  على ذلك  الأدلة  وقدم  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  ر�شوله،  على 
ووهب  نيته  قدر  على  اهلل  فاأعطاه  الخير؛  لخالل  ومالزمته  حراء  بغار 
له النبوة)48( ولم يفر�ص راأيه اأو نف�شه فقال )فمن كانت، فمن كانت( 
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ليترك للمتلقي حرية القبول اأو الرف�ص، كما تحقق مبداأ الأهمية فكانت 
وقد  قدمت،  التي  المعلومات  حيث  من  مفيدة  الخطاب  في  الم�شاهمة 
اأن  اأجله �شيق الخطاب. كما  الذي من  العام  للمو�شوع  نا�شب  الحديث 
يحور  لب�ص  اأو  غمو�ص  دون  وجمله  كلماته  في  وا�شحا  كان  المتحدث 

الدللة، ومنتظما في الر�شالة اللغوية التي قدمها.
الحديث الثاني: 

عن اأبي هريرة يحدث اأنه �شمع ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم - 
يقول: »ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما اأمرتكم به فاأتوا منه ا�صتطعتم، 
فاإنما اأهلك الذين من قبلكم كثرة �صوؤالهم، واختالفهم على اأنبيائهم«.

معيار الوحدة المو�صوعية:
جاء في �شبب ورود الحديث و�شياقه عن اأبي هريرة، ر�شي اهلل عنه، 
اأنه قال : خطبنا ر�شول اهلل، �شلى اهلل عليه، و�شلم فقال: »يا اأيها النا�ص 
قد فر�ص اهلل الحج عليكم فحجوا« فقال رجل: اأكل عام يا ر�شول اهلل؟ 
ف�شكت حتى قالها ثالثا، فقال النبي، �شلى اهلل عليه و�شلم، »لو قلت: 
نعم لوجبت، ولما ا�صتطعتم« ثم قال: »ذروني ما تركتكم، فاإنما اأهلك 
من كان قبلكم كثرة �صوؤالهم، واختالفهم على اأنبيائهم، فاإذا اأمرتكم 
ب�صيء  فاأتوا منه ما ا�صتطعتم، واإذا نهيتكم عن �صيء فدعوه« والرجل 
الذي �شاأله هو الأقرع بن حاب�ص)49( فيكون مو�شوع الحديث اإذا هو النهي 
عن كثرة ال�شوؤال فيما ل يفيد، بل قد يترتب عليه ال�شرر والم�شقة في 
التكاليف ال�شرعية المبنية على التي�شير،فجاءت جمل الحديث وكلماته 

خادمة لهذا الغر�ص.
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معايير التما�صك الن�صي:
االإحالة:

يالحظ اأن الإحالت بلغت ثالث ع�شرة اإحالة  مع �شغر حجم الن�ص.
الربط:

المحرمات  عن  النهي  في  )فاجتنبوه(  عبارة  ا�شتخدم  اال�صتبدال: 
في  الطاعة  فا�شترط  ا�شتطعتم(  )م��ا  بعبارة  ا�شتبدلها  ثم  جميعها 
الأوامر؛ لأنها م�شروطة ب�شروط قد ل تتوفر بخالف النواهي فمطلوب 

تركها دون �شرط اأو قيد. 
الحذف: ا�شتخدم لالختزال الدللي لفظ )�شيء( لأنها من اأعم األفاظ 

العموم لت�شمل كل معروف.
يكثرون  فالذين  و)اختالفهم(  اأ�شئلتهم(  )كثرة  والتكرار:  الــتــرادف 

ال�شوؤال يكثر عندهم الخالف.
العبارات المتوازية:  نهيتكم، اأمرتكم، اأ�شئلتهم، اختالفهم.

الكلمات التي ورد بها
نهيت، اأمرت، ا�شتطعتم.
عنه، فاجتنبوه، منه، به.

م�شائلهم، واختالفهم، اأنبيائهم.
نهيتكم، اأمرتكم، قبلكم.

العــدد
3

4

3

3

ال�صمير
ت
ه�
هم
ك

الكلمات التي ورد بها
وما اأمرتكم، واختالفهم.

فاجتنبوه، فاأتوا، فاإنما.
به

عنه.
منه، من قبلكم.

عددها
2

3

1

1

2

حروف العطف
و

ف
ب
عن
من
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ال�شحابة،  اأن  في  ذلك  تمثل  وقد  ال�صامع:  على  ال�صوتي  الفعل  اأثــر 
ر�شوان اهلل عليهم، قد فهموا ذلك وكفوا عن ال�شوؤال اإل فيما لبد منه، 
عليه  اهلل  �شلى  اهلل،  ر�شول  ي�شاألون  الأع��راب  يجيء  اأن  يعجبهم  وكان 

و�شلم، في�شمعون ويعون)50(.
الفعل المق�صود من القول اأو التفوه: ا�شتعمل المتحدث كلمة )فحجوا( 
لفر�شية الحج مرة في العمر لو�شوح دللتها الجتماعية، فاللفظة ي�شدق 
عليها المرة الواحدة وهي مفهومة قطعا ولو كانت مطلقة لم يقل، �شلى 

اهلل علية و�شلم، )لو قلت نعم لوجبت()51(.
مبداأ التعاون في الحديث:

قد تحقق هذا المبداأ في الخطاب من خالل النقاط التالية:
* مبداأ النوعية: فقد كان المتكلم �شادقا في اأنه لم يقل ما ل يعتد �شحته 
وهو فر�شية الحج مرة واحدة في العمر، واأثبت ذلك بالأدلة اأنه لو قال 

نعم لكانت الم�شقة والتع�شير الذي تنفر النف�ص الب�شرية.
* مبداأ الأهمية: اإن م�شاهمة المتحدث في الحوار كانت مفيدة من حيث 
النواهي،  عن  بالجتناب  فاأمر  الحوار،  لهدف  الخادمة  المعلومات 

وال�شتطاعة في الأوامر، والنهي عن اأ�شباب الختالف.
* منا�شبة الحديث للمو�شوع العام.

تجنب  كما  المفردات،  في  الغمو�ص  المتحدث  تجنب  قد  الو�شوح:   *
وتنظيم  الإيجاز  مع  يقول،  لما  معنى  من  اأكثر  احتمال  وهو  اللب�ص 

الر�شالة اللغوية.
الحديث الثالث:

اأبي عبداهلل جابر بن عبداهلل الأن�شاري، ر�شي اهلل عنهما،   عن 
اأن رجال �شاأل ر�شول اهلل، �شلى اهلل عليه واآله و�شلم، فقال : »اأراأيت اإذا 
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�شليت المكتوبات و�شمت رم�شان واأحللت الحالل وحرمت الحرام ولم 
اأزد على ذلك �شيئا اأدخل الجنة؟ قال: نعم«.

معيار الوحدة المو�صوعية:
الذي  هو  َقَوَق�ل  بن  النعمان   اأن  يبين  و�شياقه  الحديث  ورود  �شبب 
عليه  ا�شتكثرت  م�شتف�شرا،  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  النبي،  على  ق��دم 
وي�شاأل  الأمر  اأن يجلي  فاأراد  والف�شائل،  ال�شنن  وتداخلت عليه  النوافل 
يعرف  اأن  قبل  الجنة  عليها دخوله  يتوقف  التي  الأ�شا�شية  ال�شروط  عن 
الأعمال التطوعية التي ترتقي به في الدرجات العال من الجنة، وهذا هو 
معيار المو�شوعية في هذا الحديث، وقد رتبت جمله وكلماته في �شكل 

هند�شي متكامل تمحور حول ال�شروط الأ�شا�شية لدخوله الجنة. 
االإحالة:

الربط:

اال�صتبدال: ا�شتخدم عبارة )اأراأيت( والهمزة فيها لي�شت لال�شتفهام بدل 
)المفرو�شات( بدل من  )المكتوبات(  عبارة  و�شتخدم  )اأخبرني(  من 

)واأحللت الحالل، وحرمت الحرام( بدل من )مما افُتر�ص علي(. 
الحذف: )ولم اأزد( )اأدخل( حذف الفاعل وجوبا وتقديره )اأنا( )قال: 

نعم( حذف الفاعل جوازا وتقديره )هو(
الترادف والتكرار: )اأحللت الحالل، حرمت الحرام(.
العبارات المتوازية: �شليت، �شمت، اأحللت ، حرمت.

الكلمات التي ورد بها

الكلمات التي ورد بها

اأراأيت، �شليت، �شمت، اأحللت، حرمت.

و�شمت، واأحللت، وحرمت، ولم اأزد.

العــدد

العــدد

5

4

ال�صمير

حروف العطف

ت

و
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معيار الفعل الكالمي:
الفعل ال�صوتي: وقد تحقق في عبارة: )ولم اأزد على ذلك(.

ال�شوتي  الفعل  تاأثير  تمثل  وقد  ال�صامع:  ال�صوتي على  الفعل  اأثر   -  2
على المخاط��ب في  يوم اأُحد حين قال: »اأق�شمت عليك رب العزة 
عليه  اأخبر  وقد  الجنة«  خ�شر  بعرجتي  اأطاأ  حتى  ال�شم�ص  تغيب  ل 

ال�شالة وال�شالم باأنه وطاأها دونما عرج، ر�شي اهلل عنه.
يفر�ص  لم  بحيث  الخطاب  في  توافر  قد  النوعية  مبداأ  اأن  كما 
اأنه، �شلى اهلل عليه  بالنوافل مع  اأن يلزمه  راأيه في  اأو  المخاَطب نف�شه 
و�شلم، كان يقيم الليل كله حبا في الإكثار من الطاعة والنفل، كما اأعطى 
بالرتياح  كذلك  واأ�شعره  الرف�ص،  اأو  بالقبول  لالإجابة  فر�شة  الم�شتمع 

وال�شرور بقوله )نعم( لتكتمل بذلك عنا�شر مبداأ التعاون في الحديث.
كما اأنه لم يغب في الخطاب كذلك مبداأ الأهمية والذي تحقق في 
الم�شاهمة المفيدة من حيث المعلومات  المنا�شبة في الحوار المطروح 

دون زيادة اأو غمو�ص.
الحديث الرابع:

عن معاذ بن جبل، ر�شي اهلل عنه، قال: قلت: يا ر�شول اهلل، اأخبرني 
عظيم  عن  �صاألت  لقد  قال:  النار،  عن  ويباعدني  الجنة  يدخلني  بعمل 
به  ت�صرك  اهلل ال  تعبد  عليه:  تعالى  اهلل  ي�صره  على من  لي�صير  واإنــه 
البيت.  وتحج  رم�صان،  وت�صوم  الزكاة،  وتوؤتي  ال�صالة،  وتقيم  �صيئا، 
وال�صدقة تطفئ  ال�صوم جنة،  الخير؟  اأبــواب  اأدلــك على  اأال  قال:  ثم 
الخطيئة كما يطفئ الماء النار، و�صالة الرجل في جوف الليل ثم تال 
: {تتجافى جنوبهم عن الم�صاجع} حتى اإذا بلغ:  {يعملون} ثم قال: 
اأال اأخبرك براأ�ص االأمر وعموده وذروة �صنامه؟ قلت: بلى يا ر�شول اهلل، 
راأ�ص االأمر االإ�صالم، وعموده ال�صالة، وذروة �صنامه الجهاد، ثم  قال: 
قال: اأال اأخبرك بمالك ذلك كله؟ قلت: بلى يا ر�شول اهلل، فاأخذ بل�شانه 
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كف عليك هذا، قلت: يا نبي اهلل، واإنا لموؤاخذون بما نتكلم به؟  وقال: 
فقال: ثكلتك اأمك، وهل يكب النا�ص في النار على وجوههم - اأو قال 

على مناخرهم - اإال ح�صائد األ�صنتهم؟ 
معيار الوحدة المو�صوعية:

اأن  وهو  المو�شوعية  الوحدة  معيار  لنا  يبين  الحديث  ورود  �شبب 
معاذا، ر�شي اهلل عنه، يروي لنا »بينما نحن نخرج مع ر�شول اهلل، �شلى 
اهلل عليه و�شلم، في غزوة تبوك وقد اأ�شابنا الحر، فتفرق القوم، فاإذا 
وقلت:  منه،  فدنوت  مني،  اأقربهم  �شلم،  و  عليه  اهلل  �شلى  اهلل،  ر�شول 
�شاقا  كان  تبوك  اإل��ى  فالطريق  الجنة(«)52(  يدخلني  بعمل  )اأخبرني 
وطويال، وال�شير م�شنيا، والحر يلفح الوجوه، والجي�ص الإ�شالمي يتلقى 
كل هذه ال�شعاب ويذللها، ومع ذلك يحر�ص هذا ال�شحابي على معرفة 
ما يدخل جنات الفردو�ص، ويباعد  عن اأبواب جهنم، فكل جملة من جمل 

هذا الحديث جاءت في �شكل هند�شي متكامل خادمة للمو�شوع. 
االإحالة:

على  دللة  اإحالة  وع�شرين  ثالثا  الخطاب )23(  في  الإحالة  بلغت 
تحقيق هذاالمعيار.

الكلمات التي ورد بها
اإنه لي�شير، ي�شره اهلل، عليه، جنوبهم،

وعموده �شنامه، عموده، و�شنامه، وذلك
كله، ل�شانه، وجوههم، مناخرهم، األ�شنتهم.

قلت  بلى،  قلت  �شاألت،  اهلل،  ر�شول  يا  قلت 
يانبي اهلل.

اأخ��ب��رك؟ كف  األ  اأخ��ب��رك؟  األ  اأدل���ك؟  األ 
عليك، ثكلتك

العــدد
13

5

5

ال�صمير
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ت

ك
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الربط:

تحليل  لمعايير  تحقيقا  اأداة  وع�شرين  ثالثا  الربط  اأدوات  بلغت 
الخطاب ووفق دللة الحال.  

االإبدال: ا�شتخدم عبارة )األ اأخبرك( مرتين ، بدل من )  األ اأدلك(كما 
ا�شتخدم عبارة ) راأ�ص الأمر ( بدل من ) ل ت�شرك (و يعني براأ�ص الأمر 
ال�شهادتين، وهو من باب الت�شبيه المقلوب اإذ المق�شود ت�شبيه الإ�شالم 
براأ�ص الأمر؛ لي�شعر باأنه من �شائر الأعمال بمنزلة الراأ�ص من الج�شد في 

احتياجه اإليه وعدم بقائه دونه)53(.
وت�شوم،  وتوؤتي،  وتقيم،  ت�شرك،  ل  )تعبد،  في  الفاعل  حذف  الحذف: 
نتكلم(  ُكف،  فاأخذ،  بلغ،  تطفئ،  اأخبرك،  اأدلك،  يباعد،  يدخل  وتحج، 
كما حذف  جواب ال�شتفهام في )األ اأخبرك( وتقديره )بلى يا ر�شول 

اهلل(.

الكلمات التي ورد بها
وتوؤتي،  وت�شوم،  وتقيم،  لي�شير،  واإن��ه 
وت��ح��ج، وال�����ش��دق��ة، و���ش��الة ال��رج��ل، 
وذروة  وعموده،  �شنامه،  وذرة  وعموده، 

�شنامه، واإنا لموؤاخذون، وهل يكب.
ثم قال، ثم تال.

في جوف، فاأخذ، فقال، في النار.
كما يطفئ.

على وجوههم، على مناخرهم،
عن الم�شاجع،

بما نتكلم.

عددها
12

2

4

1

2

1
1

حروف العطف
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الترادف والتكرار: 
اأول: تكرر في هذا الحديث لفظ )ال�شالة( ثالث مرات كما يلي:

1 - وتقيم ال�شالة: والمق�شود منها ال�شالة المفرو�شة.
2 - و�شالة الرجل: والمق�شود منها النافلة.

اأعمال  من  تقدم  الذي  اأن  هنا  منها  والمق�شود  ال�شالة:  وعموده   -  3
الخير كله يمثل بيتا مكتمل الأركان اإل اأن عموده اإقامة ال�شالة.

الفر�ص )وت�شوم  بمعني  )ال�شوم( مرتين: مرة  لفظ  تكرر  ثانيًا: 
رم�شان( ومرة بمعنى اإذا اأردت يا معاذ اأن ياأتي ال�شوم مفعوله كامال 
وثماره كذلك فاعتبره )جنة( وقاية و�شترة لك  في الدنيا من المعا�شي 

وفي الآخرة من النار.
ث��ال��ث��ا: ت��ك��رار وت����رادف ف��ي ل��ف��ظ)ال��زك��اة( م��رة بمعني ال��زك��اة 
)وال�شدقة  الخفاء  في  الإن��ف��اق  بمعنى  وم��رة  واإعالنها،  المفرو�شة. 
تطفئ الخطيئة( وقد اأفاد التكرار هنا بيان اأثر تلك الأركان على الفرد 

والجماعة.
العبارات المتوازية: عموده، ذروة �شنامه، عموده، وذروة �شنامه، مالك 

ذلك كله، وجوههم، مناخرهم، األ�شنتهم.
معيار الفعل الكالمي:

1 - الفعل ال�شوتي: وقد تحقق في عبارة )األ اأدلك، األ اأخبرك، ثكلتك 
اأمك(.

2 - اأثر الفعل ال�شوتي على ال�شامع: وقد تمثل في الختزال ال�شوتي وهو 
جواب ال�شتفهام )بلى يا ر�شول اهلل(.

3 - الفعل المق�شود من القول اأو التفوه:  
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مبداأ النوعية:
المخاَطب كان يجيب ومعتقدا �شحة  اأن  المبداأ في  قد تحقق هذا 
ما يقول، وله القدرة على اإثبات ذلك بالأدلة والبراهين، ثم يطرح �شوؤال 
علي المخاِطب)األ اأدلك ؟، األ اأخبرك؟( م�شتفهما اأيها عن ال�شتزادة، 
فيجيبه المخاِطب اختزال )بلى( ثم يتكرر هذا ال�شكل من الحوار حتى 
نهايته، لينتفي بذلك فر�ص الراأي والنف�ص على المخاطب وعدم الإلزام، 
كما ا�شتوفى المخاطب فر�شته كاملة في القبول اأو الرف�ص، وقد و�شح 

الرتياح وال�شرور منه في جوابه المحذوف ف�شاحة )ياحبذا(.
مبداأ االأهمية:

في  الم�شاهمة  فقدمت  النبوي  الخطاب  في  المبداأ  هذا  توافر  قد 
المقامية  الدللة  على  بناء  ومتنوعة  وكثيرة  �شادقة  بمعلومات  الحوار 
�شياق  في  مرَّ  كما  ال�شائل وهي  الحوار من حال  متلقي  ا�شت�شفها  والتي 

الحديث و�شبب وروده تتمثل فيما يلي:
• ال�شائل واحد من الذين خرجوا في غزوة تبوك.

واأر�ص  الوجوه،  تلفح  محرقة  �شم�ص  المنطقة  هذه  في  الطق�ص  حالة   •
مرم�شة، و�شماء كالحة.

• ال�شفر م�شن و�شاق.
• الم�شافة بعيدة.

• الجي�ص الإ�شالمي يحاول تذليل كل هذه ال�شعاب.
• يتفرق القوم اأو الجنود برهة من الزمن .

و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  النبي،  اإليه  القوم  اأق��رب  باأن  ال�شائل  يحظى   •
فيدنو منه في�شاأله.

تلهف  بينة على  ليدل دللة  الحرجة  اللحظات  ال�شوؤال في هذه  اإن 
ال�شائل لمعرفة اأ�شول الدين، والع�شق والهيام ليكون من اأ�شحاب الجنة 
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الم�شاهمة  واأحرقه، فجاءت  واأ�شقمه،  اأمر�شه،  المقربين، وكالهما قد 
عددها  حيث  من  وبقَدر  المعلومات  �شدق  حيث  من  مفيدة  الحوار  في 
ق�شدنا  ما  وه��ذا  الحوار،  هدف  مع  ونفال،ومتنا�شبة  فر�شا  وتنوعها 

اإبرازه في هذه ال�شفحات. 
الخاتمـــــة: 

الحمد هلل بدءًا وختما على توفيقه وعونه، وال�شالة وال�شالم على 
�شيدنا محمد و�شحبه في ختام هذه المحاولة التي ق�شدت منها اإبراز 
وهو  ال�شريف،  النبوي  الحديث  وتطبيقها على  الخطاب،  تحليل  معايير 
التجربة  لحداثة  نظرا  التطبيقية  المراجع  فيه  عليَّ   وعر عزت  م�شلك 
اأوًلً، ومن�شئية العلم الغربية ثانيا. فقد اتبعت في تطبيق تلك المعايير 
راجيا  ومطالبه،  ومباحثه  هيكلته،  ر�شم  بعد  التحليلي  الو�شفي  المنهج 
من اهلل تعالى اأن اأبلغ اأملي في خدمة حديث ر�شول اهلل، �شلى اهلل عليه 

و�شلم، وفق منهج ماأمون من الزيغ وتحريف الكلم.
وقد تو�شل البحث اإلى نتائج وتو�شيات من اأهمها:

�شدق  من  الأرب��ع��ة  باأق�شامه  الحديث  في  التعاون  مبداأ  معيار  اإن   *
من  يقدمه  وما  عليه،  والبرهنة  يقول  ما  �شحة  المتحدث،واعتقاده 
مو�شوع  بين  والتننا�شب  الحوار،  لهدف  وخادمة  �شحيحة  معلومات 
ال�شائل اأو المحاور من مفردات وجمل المتحدث من حيث المو�شوع، 
وتجنب الغمو�ص واللب�ص مع الإيجاز وبلوغ مق�شود القول دون كلفة، 

يعد مالزما للحديث النبوي مالزمة الظل لالإن�شان. 
* كما اأن مجموع اأ�شواته، عليه ال�شالة وال�شالم، كانت تقابل بالترحيب 
كل  في  ت��ردد  دونما  ال�شحابة  من  �شماعها  ف��ور  والتنفيذ  والر�شا 
الأحوال دون ا�شتثناء، وتحقيق هذا المعيار بهذا ال�شكل لم يتحقق في 

خطاب ب�شري �شو ى الحديث ال�شريف.
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* اإن معايير تحليل الخطاب التي اأوجدها علماء اللغة الغربيون تنطبق 
على الخطاب النبوي مع الفرق الزمني البعيد؛ اإل اأنه يقف �شامخا مع 

اأحدث نظريات علم اللغة الحديث. 
هو  الل�شانيات؛  علماء  عند  الن�ص  نحو  لالتجاه  القوية  الأ�شباب  من   *
في  كبرى  اأهمية  ذو  وهو  الجتماعي  ال�شياق  اأهمل  الجملة  نحو  اأن 

الدرا�شات اللغوية الحديثة
ي�شاوي  والن�ص  الإن��ت��اج.  ظ��روف  زائ��د  الن�ص   ي�شاوي  الخطاب  اإن   *

الخطاب ناق�ص ظروف الإنتاج،
* اإن الختالف بين الن�ص والخطاب �شوري نتج من اختالف المدار�ص 

ية ل اأكثر، فالدوال مختلفة والمدلول واحد. الم�شمِّ
اللغة،وخا�شة  علم  في  الغربية  النظريات  بدرا�شة  الباحث  يو�شي   *
نظرية تحليل الخطاب والإفادة منها بتطبيقها على ن�شو�ص ال�شنة، 
على  وبارك  و�شلم  ربي  و�شلى اهلل  اأول،  النبوي  الخطاب  ِلعلوِّ  اإبرازا 

�شيدنا محمد واآله و�شلم.

الهوامــ�ص

)1( معجم مقايي�ص اللغة، لبن فار�ص مادة )خزل(. 
)2( انظر: تاج العرو�ص، وكتاب العين للخليل مادة )خزل(. 

)3( عمدة القارئ �شرح �شحيح البخاري باب )رجم الحبيل من الزنا( 24/7.
)4( ديوان الأع�شى، ميمون بن قي�ص، �شرح مهدي محمد نا�شر، دار الكتب العلمية بيروت - 

لبنان ط 3، 2003م، �ص 131.
)5( �شنن الترمزي حديث رقم 297، باب )ما جاء اأن حذف ال�شالم �شنة( 93/2.
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)6( نف�شه.
)7( الخ�شائ�ص، لبن جني 48/1.

)8( دلئل العجاز، للجرجاني 146/1.
الل�شانية مي�شال زكريا  اللغة العربية  - النظرية  التوليدية التحويلية وقواعد  )9( الأل�شنية 

بيروت الموؤ�ش�شة الجامعية للدرا�شات والن�شر والتوزيع، ط 2، 1983م ، �ص 28.
)10( درا�شات في علم اللغة الو�شفي والتاريخي والمقارن،  د. �شالح الدين �شالح ح�شنين، 

دار العلوم الريا�ص، ط 1، 1984م، �ص 27.
 ،2 ط  بيروت،  الجامعية،  الموؤ�ش�شة  زكريا،  مي�شال  الحديث(  اللغة  )علم  الأل�شنية   )11(

1985م، �ص 260.

المعرفة  دار  ال�شيد،  اإبراهيم  �شبري  د.  فيه،  النقاد  واآراء  اللغوي  فكره  ت�شوم�شكي   )12(
الجامعية ، الإ�شكنرية  1989م، �ص 66.

)13( مباحث في الل�شانيات اأحمد ح�شاني، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1999م، 
�ص 118.

)14( نف�شه، �ص 188.
نوبار  دار  القاهرة،  حميدة  م�شطفى  العربية،  الجملة  في  والربط  الرتباط  نظام   )15(

للطباعة، ط 1، 1997م، �ص 17.
)16( الخ�شا ئ�ص لبن جني 65/1.

)17( الخ�شائ�ص 83/1.
)18( اأدب الكاتب لبن قتيبة،  �ص 182.

ح�شاني  اأحمد  دكتور  ل�شانية   مقاربة  التركيبية  البنية  في  للفعل  التفريعية  ال�شمات   )19(
الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية 1993، �ص 83-82.

)20( ل�شان العرب مادة )خطب(.
)21( اأ�شا�ص البالغة للزمخ�شري مادة )خطب(.

2008م،   ،1 الب�شير، ط  اأحمد  اإ�شالمي مرتبط بالأ�شل والع�شر ع�شام  )22( نحو خطاب 
منتدى النه�شة والتوا�شل الح�شاري،  �ص 10.

)23( نحو خطاب اإ�شالمي، �ص 9.
)24( نحو خطا اإ�شالمي، �ص 9.

)25( بنية الخطاب ال�شردي في الق�شة الق�شيرة، ها�شم ميرغني �شركة مطابع ال�شودان 
للعملة المحدودة ط 1، 2008م، �ص 28.
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)26( الخطاب وخ�شائ�ص اللغة العربية - درا�شة في البنية والوظيفة والنمط، اأحمد المتوكل، 
ط 1، الدار العربية للعلوم، نا�شرون دار الأمان بالرباط، من�شورات الختالف. �ص 24.

)27( لغة الخطاب الدعوي،ب�شير عبد اهلل الم�شاري )كتاب الأمة( العدد 143 وزارة الأوقاف 
وال�شوؤون الإ�شالمية، الدوحة ط 2، 2011م �ص 23.

الأدب  في  الترجمة  مخبر  من�شورات  بغول،  يو�شف  ترجمة  ميلزة،  �شارة  الخطاب،   )28(
والل�شانيات جامعة متنوري ق�شنطية، 2004م، �ص 25.

)29( مقدمة في اللغويات المعا�شرة، �شحدة فارع واآخرون  ط 1، 200م ، دار وائل للطباعة 
والن�شر، �ص 199.

الجامعية،  المكتبة  لو�شن،  الهدى  نور  اللغوي،  البحث  اللغة ومناهج  )30( مباحث في علم 
الإ�شكندرية 2000م، �ص 354 ومابعدها. 

)31( مقدمة في اللغويات المعا�شرة �شحدة فارع واآخرون �ص 200، 201.
الثقافي  المركز  الخطابي،  محمد  الخطاب،  ان�شجام  اإلى  مدخل  الن�ص،  ل�شانيات   )32(

العربي الدار البي�شاء المغرب ط 2، 2007م، �ص 17.
)33( ل�شانيات الن�ص، �ص 19.

)34( �شحدة فارع واآخرون، �ص 203.
)35( نف�شه، �ص 204.

)36( انظر �شحدة فارع من، �ص 2013-2004.
)37( انظر القامو�ص المحيط ول�شان العرب  واأ�شا�ص البالغة وتاج العرو�ص مادة )ن�ش�ص(.
 -  197 للن�شر  الق�شبة  دار   - الإبراهيمي  طالب  خولة  الل�شانيات  في  مبادئ  انظر   )38(

الجزائر 2000، ط 2. 
)39( م�شكلة العالقة بين البالغة العربية والأ�شلوبيات الل�شانية - د. �شعد م�شلوح. قراءة 

جديدة لتراثنا النقدي، النادي الأدبي الثقافي - جدة 2، 1980م.
المركز  بيروت  يقطين،  �شعيد  التبئير،  ال�شرد،  الزمن،   - الروائي  الخطاب  تحليل   )40(

الثقافي العربي ط 1، 1989م، �ص 17.
)41( الن�ص والأ�شلوبية بين النظرية والتطبيق - عدنان بن ذريل - اتحاد الكتاب العرب 

2000م - �ص 54.

نا�شرون  لبنان  مكتبة  بحيري،  ح�شن  �شعيد  والتجاهات،  المفاهيم  الن�ص  لغة  علم   )42(
ال�شركة الم�شرية العالمية للن�شر ط 1، 1997م، �ص 107.

)43( مدخل اإلى علم الن�ص و مجالت تطبيقه، محمد الأخ�شر ال�شبيحي ط 1، 2008م،  
من�شورات الختالف الدار العربية للعلوم، �ص 47.
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)44( �شحدة فارع  واآخرون، �ص 199.
.3 )45( الخطاب، �شارة ميلزة، �ص 2، 

)46( ال�شبيحي، �ص 73.
1، القاهرة الأكاديمية الحديثة للكتاب  )47( الن�ص والخطاب والت�شال، محمد العيد ط 

الجامعي 2005م، �ص 7.
)48( فتح الباري 11/1.
)49( فتح البارئ 41/6.

)50( �شرح الأربعين النووية لبن دقيق العيد 37.

)51( �شرح الأربعين النووية لبن دقيق العيد 37.
)52( تحفة الأحوذي 305/7.

)53( تحفة الأحوذي 305/7.
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التحويل باإعادة ترتيب عنا�شر اجلملة يف �شعر الفرزدق

درا�شة يف �شوء نظرية ت�شوم�شكي

اإح�سان عثمان حممد الطيب)*(

المقدمـــــة:
لغة  لأنها  الميزات  من  بالعديد  وخ�صها  العربية  اللغة  اهلل  ف  �صرَّ
القراآن, وهي اإلى ذلك تمتاز بتنظيم تركيبي, جعل نظامها اللغوي فريدًا 
ح�صب  كٌل  العلماء  وتناولها  وفروعها  مباحثها  تعددت  ولقد  نوعه.  من 
روؤيته واأهدافه, فمنهم من تناول هذه المباحث من الجانب النحوي اأو 
المهمة  الظواهر  والتاأخير من  التقديم  وتعد ظاهرة  البالغي.  الجانب 
من  وافرًا  نالت حظًا  التي  المو�صوعات  من  و�صارت  العربية,  اللغة  في 
اللغة  ل�صرف  زائ��دًا,  اهتمامًا  اأولوها  الذين  والبالغيين  النحويين  قبل 
التي يدر�صون نظامها وتراكيبها. ولما كانت الجمل ي�صتقيم بها الكالم 
فاإن الوقوف على اأنواعها وبنائها من الأمور المهمة التي يجب على كل 

باحث الوقوف عليها والهتمام بها.
الدرا�صة  ان�صبت  الجمل,  لدرا�صة  ا�صعًا  و  يمثل مجاًل  ال�صعر  ولأن 
التقديم  ظ��اه��رة  على  للوقوف  ال��ف��رزدق,  �صعر  على  البحث  ه��ذا  ف��ي 
العربية  في  الجملة  نظام  عن  يخرج  كان  ما  كثيرًا  لأنه  عنده  والتاأخير 

)*( كلية العلوم واآلداب - جامعة الباحة - السعودية.
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المعاني  اإظهار  لطلب  واأحيانا  بالمقدم,  واهتمامًا  عناية  ر  ويوؤخِّ م  فيقدِّ
في النف�س مما يوؤدي اإلى التعقيد المعنوي عنده. و�صيتم البحث في اإطار 
النظرية )التوليدية التحويلية( عند ت�صوم�صكي والتي تناول فيها التقديم 
الترتيب  ب��اإع��ادة  التحويل  با�صم  نظريته  في  ا�صماه  وال��ذي  والتاأخير 
الفرزدق  �صعر  من  اأمثلة  اإي��راد  طريق  عن  وذلك  الجملة)1(.  لمكونات 

مبينة فيها البناءين الباطن والظاهر.

اأهداف البحث:
يهدف البحث اإلى:

1 - التعمق في درا�صة ظاهرة التقديم والتاأخير عند الفرزدق. 
2 - تحليل النماذج ال�صعرية المو�صحة لظاهرة اإعادة ترتيب العنا�صر 

البنائية للجملة .
3 - تو�صيح المعاني الدللية التي تعك�صها ظاهرة اإعادة الترتيب للنموذج 

وبيان العالقة بين التركيب والدللة في النظام اللغوي  للعربية.

اأ�سباب اختيار البحث:
1 - قمت بدرا�صة �صعر الفرزدق في بحثي للدكتوراه, ولحظت اأنه كثيرًا 
لأ�صباب  ويوؤّخر  فيقًدم  العربية,  الجملة  نظام  عن  يخرج  كان  ما 
والإبراز  بالتركيز  المعنى  تج�صيد  ومتطلبات  البيت  وزن  يقت�صيها 
للعن�صر البنائي المقّدم في �صوء ال�صياق الذي وردت فيه؛ ولذلك 
حاولت اأن اأخ�ص�س هذا البحث لأتناول فيه هذه الظاهرة مو�صحة 

اأن التقديم والتاأخير ليكون اإّل لأمور تقت�صيها متطلبات المعنى.
العناية  ت�صتحق  التي  اللغوية  النظريات  من  ت�صوم�صكي  نظرية   -  2
والهتمام  من الباحثين؛ ل�صعة انت�صارها, وقربها من الفكر اللغوي 

العربي.
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 منهج البحث:
المنهج المتبع في هذه الدرا�صة المنهج الو�صفي التحليلي.

الدرا�سات ال�سابقة:
الدللي من خالل  التف�صير  في  للجملة  الظاهر  البناء  اأثر عنا�صر   -  1
اأمدرمان  جامعة  ال��ح��اج,دار  محمد  القراآنية,.لبكري   القراءات 

الإ�صالمية 1996م .ومطابع العملة ال�صودانية 2009م.
�صوء  في  العربية  اللغة  في  الجملي  التركيب  اأنماط  بع�س  في  راأي   -  2
اللغة المعا�صر:خليل عمايرة المجلة العربية للعلوم الإن�صانية  علم 

الكويت, العدد 8 المجلد الثاني 1982.

 هيكل البحث:
اقت�صى ت�صميم البحث اأن ي�صتمل على: مقدمة, ومحورين, تتلوهما 

خاتمة, ثم قائمة الم�صادر والمراجع.
المحور الأول: تمهيد.

- التقديم والتاأخير عند علماء العربية من النحاة والبالغيين.
- التعريف بالنظرية التوليدية وموؤ�ص�صها.

اإلى  بتق�صيمه  الفرزدق وقمت  والتاأخير عند  التقديم  الثاني:  المحور 
الآتي:

1 - التقديم في الجملة ال�سمية:
اأوًل: تقديم المبتداأ وتاأخير الخبر مع تحليل النماذج ال�صعرية التي 

وردت فيها ال�صواهد.
التي  ال�صعرية  النماذج  تحليل  المبتداأ مع  الخبر على  تقديم  ثانيًا: 

وردت فيها ال�صواهد.
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1 - التقديم في الجملة الفعلية.
اأوًل: تقديم الفاعل على الفعل.

ثانيًا: تقديم المفعول به على الفاعل والفعل.
ثالثُا: متعلقات الفعل.

الخاتمـــة.
المحور الأول : التمهيد:

فترتيب  فعلية  كانت  ف��اإذا  ا�صمية,  واإّم��ا  فعلية  اإّم��ا  العربية  الجملة 
عنا�صرها وا�صح, فالفعل هو المقدم في الترتيب  على الأ�صل. اأّّما اإذا 
كانت ا�صمية وا�صتوى طرفا الجملة وكانا معرفين معًا, فقد اختلف في 
اأيهما :يمكن اأن ت�صدر به الجملة, واأّيهما تجعله خبرًا, فاأّما النحويون 
فقد اأو�صحوا اأّن الأ�صل  تقديم المبتداأ وتاأخير الخبر, ويعربون المقدم 
مبتداأ والموؤًخر خبرًا, »لكن البالغيين بحثوا الأمر بحثًا فكريًا منطقيًا, 
ناظرين الى حال المخاطب , وما هو الأعرف لديه  من ركني الإ�صناد 

اللذين هما من المعارف«)2(.
عنا�صر  اأب��رز  من  يعد  والتاأخير  التقديم  »اإّن  )عمايرة(:  يقول 
التحويل, واأكثرها و�صوحًا, لأنَّ المتكلم يعمد الى مورفيم حقه التاأخير... 
في  المعاني  لإظهار  طلبًا  فيوؤخره,  التقديم  حقه  ما  اإل��ى  اأو  فيقدمه, 

النف�س«)3(.
وقد اأ�صار �صيبويه الى اأهمية التقديم والتاأخير, ودوره في المعنى, 
حيث يقول: »واإن قدّمت المفعول, واأخرت الفاعل, جرى اللفظ كما جرى 
به  اأردت  اإنما  لأّنك  عبداهلل(,  زيدًا  )�صرب  كقولك:  وذلك  الأول,  في 
موؤخرًا, ما اأردت به مقدمًا, ولم ترد اأن ت�صغل الفعل باأول منه, واإن كان 
كانا جميعًا  واإن  اأعنى  ببيانه  وهم  لهم,  اأهم  ببيانه  الذي  يقدمون  اإّنما 

يهمانهم ويعنياهم«)4(.
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اأ�صلوبية  نظرة  والتاأخير  التقديم  الى  نظر  الجرجاني  فعبدالقاهر 
تعبيرية)5(.

لغوية  لعلل  يكون  والتاأخير,  التقديم  »اإّن  يقول:  اآخ��ر  مو�صع  وفي 
تدل على  ال�صور,  وكل �صورة من هذه   الكالم,  معاني  ترتيب  يق�صيها 
لّن  وذلك  غيرها,  الى  تتعداها  ل  ذهنية  �صورة  وت�صور  معين,  معنى 
ياأتيان  بل  فح�صب,  والعناية  لالهتمام  ياأتيان  ل  والتاأخير,  التقديم 

لتحديد المعاني و�صبطها«)6(.
اأّما ابن جني فيرى »اأّن التقديم والتاأخير ياأتي على �صربين اأحدهما:

- ما يقبله القيا�س.
والآخر: ما ي�صهله ال�صطرار.

فالأول كتقديم المفعول به على الفاعل تارة, وعلى الأفعال النا�صية 
تارة اأخري ك� )�صرب زيدًا عمرو(, وكذلك الظرف نحو: )قام عندك 
زيٌد(  �صاحكًا  )ج��اء  نحو:  الحال  وكذلك  زي��ٌد(  قام  )وعندك  زي��ٌد(, 
اأحد(  زي��دًا  اإّل  قام  )ما  نحو:  ال�صتثناء  وكذلك  زي��ٌد(  قام  )وعندك 
الدار  )في  نحو:  المبتداأ  على  المبتداأ  خبر  تقديمه  وي�صح  يجوز  ومما 
اأنف�صها,  وعليها  اأ�صمائها  على  واأخواتها  كان  خبر  وكذلك  �صاحبك(, 

وكذلك خبر لي�س«)7(.
على  اإليه  الم�صند  لتقديم  والدواعي  الأ�صباب  من  العديد  وهناك 
اأّن ذكره اأهم من ذكر غيره,  الم�صند لعل ال�صبب المقدم عليها جميعًا 
كان ذلك عربيًا  فهو عربي جّيد, كما  ال�صم  قّدمت  »واإن  �صيبويه:  قال 
جّيد وذلك كقولك: )زيدًا �صربُت(, والهتمام والعناية هنا في التقديم 
والتاأخير �صواء, مثله في: )�صرب زيٌد عمرًا( )و�صرب عمرًا زيٌد(«)8(.

1 - قد يقّدم الم�صند اإليه بغر�س تخ�صي�صه بالخبر الفعلي , وق�صر هذا 
الخبر عليه)9(.
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واإما لأّن في تقديمه ت�صويقًا لل�صامع اإلى الخبر ليتمكن في ذهنه اإذا 
اأورده ....)10(.

ولقد اتفق علماء النحو والبالغة في الإ�صارة اإلى اأهم الأغرا�س في 
تقديم الم�صند اإليه من حيث كونه الأهم فلذلك يتم تقديمه. ومن الذين 
اهتموا بهذه الظاهرة كظاهرة لغوية من غير علماء العربية نجد »العالم 
الأمريكي)ت�صومك�صي( الذي يعد اأحد العلماء الذين كانت لهم اآثارهم 
الأولى  النواة  النحوية(,  )التراكيب  كتابه  ويعتبر  الغرب,  في  اللغوية 
للنظرية )التوليدية التحويلية(, والذي ن�صر عام )1957م(«)11(. »فهو 
ا�صتقالًل  الحديثة(  )الأل�صنية  اللغة  علم  ا�صتقالل  يوؤكد  كتابه هذا  في 
تامًا عن غيره من العلوم الأخرى, على الرغم مما يوجد من ال�صالت 
الوثيقة بينه وبين العلوم الأخرى كالمنطق والفل�صفة, والريا�صيات«)12(. 
التي  التحويلية(  )التوليدية  النظرية  موؤ�ص�س  )ت�صوم�صكي(  »ويعتبر 
الجامعات  في  فقط  لي�س  انت�صارًا,  الأل�صنية  النظريات  اأكثر  حاليًا  هي 

الأمريكية, اإّنما اأي�صًا في الجامعات الأوربية«)13(.
»تقوم النظرية التوليدية التحويلية على اعتبار مبداأين كبيرين لهما 

وجود في اللغات الإن�صانية كافة هما: 
.)Generation( : 1 - التوليد

2 - التحويل: )Transformation( وبهما �صميت هذه النظرية«)14(.
»فالتوليد هو : انبثاق تركيب اأو مجموعة من التراكيب من جملة هي 
من  عدد  من  وتتكون  التوليدية,  بالجملة  الأ�صل  الجملة  وت�صمى  الأ�صل 

الكلمات توؤدي معنى مفيدًا .
جملة  من  جمل  مجموعة  اأو  جملة  با�صتقاق  فيجري  التحويل:  اأّم��ا 
الجملة  اأّن  ت�صوم�صكي:  عند  التحويل  فمبداأ  النواة«)15(.  الجملة  ت�صمى 
الواحدة يمكن اأن تتحول اإلى عدد كبير من الجمل, فقد تتحول الجملة 
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اأن��واع  جميع  اإل��ى  ت�صديقي  ا�صتفهام  م��ن  ا�صتفهامية,  اإل��ى  الخبرية 
للهيئة  ت�صوري  للمكان(,  )ت�صوري  للزمان(,  )ت�صوري  ال�صتفهام 
)ت�صوري للذات( وي�صبح التحويل بابًا مفتوحًا على م�صراعيه للنفي, 
والتقديم  وال��ح��ذف,  وال��زي��ادة  والعطف,  للمجهول,  والبناء  والتاأكيد 

والتاأخير, وغير ذلك من المو�صوعات«)16(.
والظاهر,  الباطن  البناءين  بين  النموذجية  النظرية  »وقد ف�صلت 
بفهم  المتعلقة  المعلومات  اأّن  على  واأك��دت   , وا�صحة  بطريقة  للجملة 
هما:  تف�صيريين  عن�صرين  واأدخلت  الباطن,  البناء  في  توجد  الجملة, 
والعن�صر  للجملة,  ال��دلل��ي  التف�صير  يعطي  ال��ذي  ال��دلل��ي:  العن�صر 

الفونولوجي, الذي يعطي ال�صورة المنطوقة لها اأو المكتوبة.
ت�صوم�صكي  نظرية  في  ظاهر  بناء  اإلى  الباطن  البناء  تحويل  ويتم 
 )transformational rules(  بوا�صطة ما يعرف با�صم القواعد التحويلية
ويوؤدي هذا التحويل اإلى حدوث تغييرات في البناء الباطن عند تحويله 

الى بناء ظاهر تمثل اأهمها في التحويل عن طريق:
1 - اإعادة الترتيب  .

2 - الحذف .
3 - الزيادة .

4 - ال�صتبدال«)17(.
المحور الثاني: التقديم والتاأخير: وقمت بتق�صيمه اإلى الآتي:

التقديم في الجملة ال�صمية وي�صتمل على:
اأوًل: تقديم المبتداأ وتاأخير الخبر:

»الأ�صل تقديم المبتداأ وتاأخير الخبر, وذلك لأّن الخبر و�صف في 
المعنى للمبتداأ فا�صتحق التاأخير كالو�صف«)18(.
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 وهناك  موا�صع يجب فيها تاأخير الخبر هي :
�صالحة  نكرة  اأو  معرفة,  والخبر  المبتداأ  من  كٌل  يكون  اأن  الأول: 

لجعلها مبتداأ.
الثاني: اأن يكون الخبر فعاًل رافعًا ل�صمير المبتداأ م�صتترًا.

الثالث: اأن يكون الخبر مح�صورًا باإنَّما.
الرابع: اأن يكون خبر المبتداأ دخلت عليه لم البتداء. 

الخام�س: اأن يكون المبتداأ له �صدر الكالم, كاأ�صماء ال�صتفهام«)19(. 
الخبر من خالل  وتاأخير  المبتداأ  تقديم  اأنماط  الباحثة  و�صتت�ناول 

مادة البحث كما يلي:
النموذج الأول: اأن يكون كٌل من المبتداأ والخبر معرفة اأو نكرة. 

قال الفرزدق)20(:
راب الطلى والجماجم   )عميٌر اأبوهم( ذو الم�ساعي وجًدهم           �سبيعة �سّ
هــــــم الهامًة العلــــياُء من اآل وائـــــل        وفر�ساُنها في الماأزق المتالحم
هذان البيتان من ق�صيدة له بعنوان )نعم تراث المرء(يمدح فيها 
عمير بن �صبيعة اأحد بني رقا�س و يخاطب فيها بني �صبيعة  ويقول لهم: 
»افخروا بفعال اأبيكم عمير, لأنكم اأ�صبحتم من اأهل المكارم, وال�صرف, 

والمجد الذي بني على الماآثر وعلى دعائم را�صخة«)21(.
حيث  اأبوُهم(  )عميٌر  وخبر  مبتداأ  من  �صدره  يتكون  الأول  والبيت 
المبتداأ هو )عميٌر( والخبر )اأبوهم(, فت�صاوى كل من المبتداأ والخبر 
في التعريف, ولذلك كان للمبتداأ حق ال�صدارة في الجملة وذلك لأّن كال 
من المبتداأ والخبر ي�صلح اأن يكون مبتداأ اأو يكون خبرًا ل�صتوائهما في 

التعريف.
حيث  من  البع�س  بع�صها  مع  الأبيات  ارتباط  لديه  كثر  فالفرزدق 
ب�صبب  اإّل  ذلك  وما  بالت�صمين,  العرو�صيون  ي�صميه  ما  وهذا  المعنى, 
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بين  كثيرًا  �صعره  في  فيقع  وتقييدها,  المعاني  في  التدقيق  حر�صه على 
بتحليل  ونقوم  ال�صابقين  البيتين  في  ذلك  ظهر  كما  والخبر,  المبتداأ 

البيت الأول من خالل الم�صجرين الآتيين: 
)اأ ( البناء الباطن:

)ب( البناء الظاهر:

ج

ج

ع �س

ع خ

كلمة ا�صمية

كلمة ا�صمية

كلمة ا�صمية

عبارة ا�صمية

�صبه جملة

كلمة ا�صمية

كلمة ا�صمية )م�صاف(

م�صافكلمة ا�صمية

)م�صاف اإليه(

م�صاف اإليه�صمير

عميٌر اأبو

عمير

ذو

ذواأبو

الم�صاعي

الم�صاعيهم

هم

�صمير

ع خ

ع �س

مكمل

مكمل
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والخبر  )عميٌر(  المبتداأ  اأّن  لنا  يت�صح  الم�صجرين  خ��الل   وم��ن 
)اأبوهم( ت�صاويا في التعريف لّن الخبر تعرف بالإ�صافة وذلك عندما 
تم تحويل البناء الباطن اإلى بناء ظاهر. »وهو من الموا�صع التي يجب 
فيها تقديم المبتداأ على الخبر, اإذا كان كل من المبتداأ والخبر معرفة 

�صالحة  لجعلها مبتداأ اأو خبرًا كما اأ�صار بذلك علماء النحو«)22(.
تحليل البيت الثاني:

)هم الهامة العليا من اآل وائل         وفر�سانها في الماأزق  المتالحم(
)اأ ( البناء الباطن:

)ب( البناء الظاهر:

ج

ج

ع �س

ع خ

ع خ

ع �س

مكمل �صبه جملة

مكمل 2مكمل 1

كلمة ا�صمية

كلمة ا�صميةكلمة ا�صمية اأداة جركلمة و�صفية

العلياالهامة

كلمة ا�صمية
�صمير

�صمير
�صبه جملة

اأداة جر

هم

هم

من

من

اآل وائل

اآل وائل

العلياالهامة
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وعند تحويل البناء الباطن اإلى بناء ظاهر ات�صح لنا اأنه ت�صاوى كل 
من المبتداأ والخبر في المعرفة, وهي الموا�صع التي يجب فيها تقديم 

المبتداأ, والمبتداأ �صمير كما يقع المبتداأ ا�صمًا ظاهًرا.
النموذج الثاني: الخبر جملة فعلية.

قال الفرزدق)23(:
واأطلـــ�س ع�ّســـال وما كان �ساحـــــباً

                                  دعوت بنــــاري موهناً فاأتــــــاني 
نزلنا بها )والثغُر يخ�سى انخرا قه(

                                  ب�سعث على �سعث وكل ح�ســـاِن
والذئب( مطلعها  »)الفرزدق  بعنوان:  له  ق�صيدة  من  بيتان  هذان 

)واأطل�س ع�ّصال وما كان �صاحبًا(«)24(.
يقول الفرزدق: »اإنه خرج في نفر من الكوفة يريد يزيد بن المهلب 
كان  م�صلوخة  لهم  بعير  وعلى  الغربيين,  عند  الليل  اآخ��ر  عر�صوا  فلما 
اجتزرها, ثم اأعجله الم�صير ف�صار بها فجاء الذئب فحركها وهي مربوطة 
فاأب�صر  الفرزدق  وثار  منه,  الركاب  وجفلت  الإبل,  فذعرت  بعير,  على 
الذئب ينه�صها فقطع رجل ال�صاة فرمى بها اإلى الذئب , فاأخذها وت�نحى 
ثم عاد فقطع اليد فرمى بها اإليه فلما اأ�صبح القوم خّبرهم الفرزدق بما 

كان«)25(.
تحليل النموذج : )والثغُر ُيخ�سى انخراقه(

ويمكن تو�صيح ذلك من خالل الم�صجرين الآتيين:
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)اأ( البناء الباطن: 

)ب( البناء الظاهر: 

جاء  المبتداأ  خبر  اأّن  لنا:  يت�صح  ال�صابقين  الم�صجرين  خالل  من 
جملة  فعلية الفعل فعلها م�صارع, )يخ�صى انخرا قه(, والمبتداأ هو كلمة 
)الثغر( تقدم فيها المبتداأ على الخبر وهو من الموا�صع التي يجب فيها 

تاأخير الخبر اإذا كان الخبر فعاًل رافعًا ل�صمير المبتداأ م�صتترًا.
كما نالحظ هنا حذف الم�صند اإليه في البناء الظاهر والذي يمثل 

الفاعل وحل محله نائب الفاعل )انخراقه(.

ج

ج

ع خ

ع �س

كلمة ا�صمية

كلمة ا�صمية

كلمة ا�صمية

كلمة فعلية

كلمة ا�صمية

كلمة ا�صمية

يخ�صى

الثغر

النا�س

يخ�صى

ع �س

ع خ

مكمل

ع �س

الثغر

ه�

انخراق

انخراق
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ثانياً: تقديم الخبر على المبتداأ:
قال ابن مالك:

الأ�سل في الأخبار اأن توؤّخرا          وجّوزوا التقديم اإذ ل�سررا
يقول ابن مالك: »الأ�صل تقديم المبتداأ وتاأخير الخبر, وذلك لّن 
ويجوز  كالو�صف,  التاأخير  فا�صتحق  للمبتداأ  المعنى  في  و�صف  الخبر 
تقديمه, اإذا لم يح�صل بذلك لب�س اأو نحوه. فنقول: )قائم زيٌد,( و)قائم 

اأبوه زيٌد(, )وفي الدار زيٌد(, و)عندك عٌمر(«)26(.
قال  ال�صمية,  للجملة  الأ�صلي  الترتيب  العربية  نحاة  تناول  وقد 
محكوم  المبتداأ  لّن  الخبر,  وتاأخير  المبتداأ  تقديم  »الأ�صل  ال�صيوطي: 

عليه, فالبد من تقديمه ليتحقق, ويجوز تاأخيره حيث ل مانع)27(.
وقد اأ�صار ابن مالك الى هذه الموا�صع في الألفية حيث قال)28(.

م الخبــــر  ونحو عندي درهٌم ولي وطر         ملتزم فيه تقدُّ
كـــــذا اإذا عـــاد عليــــــــه م�ســـمر         مما به عنه مبيناً يخبر  
كذا اإذا ي�ستوجب الت�سديــــرا         كاأين من علمته ن�سيــرا  

وخبــر المح�ســــور قــــّدم اأبدا         كما لنا اإّل اتباع اأحمــــدا
و�صوف اأت�ناول هذه الموا�صع من خالل اأبيات من �صعر الفرزدق: 

اأوًل: اأن يكون المبتداأ نكرة, لي�س لها م�صوغ لالبتداء اإّل تقّدم الخبر 
والخبر ظرف اأوجار ومجرور. 

ثانيًا: اأن ي�صتمل المبتداأ على �صمير يعود على الخبر.
ثالثًا: اأن يكون الخبر له �صدر الكالم كاأ�صماء ال�صتفهام)29(.

النموذج الأول: الخبر جار ومجرور
قال الفرزدق)30(:

)لكم اأثلٌه( منها خرجتم وظلها        عليكم )وفيكم نبتها ( في ثرائها  
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البيت لل�صاعر يمدح فيه ذهل بن �صيبان, وهو عندما يريد اأن يعبر 
)اأثلة( وهي  لفظ  ي�صتخدم  وال�صيادة  بالنجابة  قوم, ي�صفهم  اأ�صل  عن 
نبت معروف لديهم. فال�صاعر قد يقدم الم�صند على الم�صند اإليه, وقد 
يوؤخره عنه, وقد يف�صل بينهما بفا�صل , وذلك ل�صرورة يفيدها التقديم 
اأن  ال�صاعر يريد  اأّن  واإن دل ذلك على �صي, فاإنه يدل على  التاأخير,  اأو 

يثبت �صفة لممدوحه اأو يزيدها جالًء وتوكيدًا. 
القبائل  قبيلة من  �صيبان, فهي  بن  اأ�صالة ذهل  يتحدث عن  »فهنا 
�صبههم  حيث  الأ���ص��ل,  وط��ي��ب  وال��ك��رم,  ب��الأ���ص��ال��ة  و�صفها  العربية 

)بالأثلة(«)31(.
»والأ ثلة �صجر ي�صبه الطر فاء, اإّل اأّنه اأعظم منه واأكرم واأجود عودًا, 
ت�صوى به الأقداح ال�صفر الجياد, ومنه اتخذ منبر النبي �صلى اهلل عليه 

و�صلم«)32(.
البيت في �صدره جملة ب�صيطة وهي: )لكم اأثلة( المبتداأ فيها كلمة 
والمجرور  الجار  الخبر  عليه  تقدم  موؤخر,  مبتداأ  وه��ي  نكرة  )اأث��ل��ة( 
)لكم( وهي من الموا�صع التي يجب فيها تقديم الخبر على المبتداأ اإذا 

كان المبتداأ نكرة. 
ويمكن تو�صيح ذلك من خالل الم�صجرين الآتيين:
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)اأ( البناء الباطن:

)ب( البناء الظاهر:

وبالمقارنة بين البناءين الباطن والظاهر يت�صح لنا اأّن خبر المبتداأ 
لأنه  وذلك  الظاهر,  البناء  في  النكرة  المبتداأ  على  تقدم  الجملة  �صبه 

لم�صوغ لالبتداء بالنكرة اإّل تقدم الخبر, وم�صوغ الو�صف.

ج

ج

ع �س

ع خ

كلمة ا�صمية

عبارة ا�صمية

اأنتمخرج

�صبه جملة

�صبه جملة

كلمة فعلية

�صبه جملة�صميرجملة فعلية

اأثلة

اأثلة

اأداة جر

اأداة جر

ل

�صمير

�صمير�صمير

اأنت

مورفيم جمع

مورفيم جمع

اأنتمخرج

ل

من

من مك

الأثلة

ها

اأداة جر

اأداة جر

كلمة ا�صمية

�صمير

ع خ

ع �س

ع خ

مكمل

ع �س

ع خ

مكمل

ع �س
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ا�صتبدال  تم  الترتيب, كما  باإعادة  التحويل  لقاعدة  وفقًا  وتم ذلك 
ال�صمير الهاء في البناء الباطن بال�صم الظاهر )الأثلة( وتم ذلك وفقًا 

لقاعدة التحويل بال�صتبدال.
النموذج الثاني: )ب( الخبر ظرف.

قال الفرزدق)33(:
�سما لك �ســـــوق من نـــوار ودونها        �سويقة والدهناء وعر�س جوائها 
البيت من ق�صيدة له بعنوان: )�صما لك �صوق من نوار( يمدح فيها 
عبدالملك  بن اأبي عمرة ال�صاعر ال�صيباني. والنوار هي زوجة الفرزدق, 

وهي بنت اأعين بن �صبيعة المجا�صعي.
والبيت يليه بيتان لل�صاعر يقول فيهما:

وكنــــــت اإذا تذكــــــــــر نــــــوار فاإّنها        لمندمــالت النفــ�س تهيــا�س دائها 
واأر�ٌس بها جيالن ريح مري�سة        يغ�س الب�سير طرفه من ف�سائها 
وقد بداأ الفرزدق ق�صيدته بالن�صيب كعادة ال�صعراء الجاهليين, فهو 
بينهما  ال�صقة  بعد  ويبين  الّنوار,  لزوجه  �صوقه  الأبيات  هذه  في  يو�صح 

بذكر اأماكن معروفه لدى المتلقي. 
الموا�صع  تلك  يجتاز  وهو  الّنوار  زوجته  اإل��ى  تاق  »اإن��ه  يقول:  فهو 
تتفتح    نف�صه  ف��اإّن  الّنوار  تذكر  حين  واأّن��ه  الرت��ي��اد,  الع�صيرة  المقفرة 
جراحها ويبعث فيها من جديد ال�صقم الذي توهمت اأنها اأبلت منه«)34(. 

ويمكن تحليل النموذج كما يلي)34(: 
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)اأ( البناء الباطن:

)ب( البناء الظاهر:

ج

ج

ج

ج

ع خ

ع خ

كلمة فعلية

كلمة فعلية

ع �س

ع �س

كلمة ا�صمية

�صبه جملة

عبارة ا�صمية

كلمة ا�صمية

كلمة ا�صمية

مكمل 1

مكمل 1

عبارة ا�صمية

كلمة و�صعية

اأداة جر

اأداة جراأداة جر

ع �س

ع خ

�صما

�صما

ل

ك

نوار
نوار

نوار

نوار و

و

�صمير

�صوق
�صمير

ع خ

ع �س

�صوق

ل

�صويقة

�صويقةدون

مناأنت

من

دون

ها

و

مكمل 2

مكمل 2

عبارة ا�صمية

عبارة ا�صمية

عبارة ا�صمية

عبارة ظرفية

عبارة ظرفية

كلمة ظرفية

�صمير ظرف

كلمة ا�صمية

كلمة ا�صمية

جاأداة ربط

ج
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خبر  تقدم  لنا,  يت�صح  والظاهر  الباطن  البناءين  بين  وبالمقارنة 
المبتداأ الظرف )دون( على المبتداأ في البناء الظاهر, وتم ذلك وفقا 
اأنه  البيت  خالل  من  نالحظ  وكما  الترتيب.  باإعادة  التحويل  لقاعدة 
يحتوي على جملتين ب�صيطتين عطفت الثانية على الأولى باأداة العطف 
الثانية  والجملة  ن��وار(  من  �صوق  لك  )�صما  هما:  والجملتان  )ال���واو( 

)دونها �صويقة(.
النموذج الثالث: الخبر ا�سم من الأ�سماء التي لها ال�سدارة.

لها  التي  الأ�صماء  من  كان  اإذا  المبتداأ  على  المبتداأ  خبر  يتقدم 
ال�صدارة كاأ�صماء ال�صرط وال�صتفهام. ومنه قول الفرزدق)35(:

اأولئـــــك اآبـــــــائي فجئني بمثلـــهم      اإذا جمعتــــــــنا يا جريــــــر المجامــــــُع 
)اأين الوجوُه الوا�ســــــحاُت( ع�ســيًة      على الباب والأيدي الطـــوال النوافُع؟ 
قومه  فيها  يمدح  اآب��ائ��ي  )اأول��ئ��ك  بعنوان:  له  ق�صيدة  من  البيت 

بالكرم()36(.
والبيت ي�صبقه قوله:

واأين )تق�سي المالكان اأمورها(؟      بحق واأين )الخافقات اللوامُع(؟
اأن  يريد  فهنا  بن حنظله.  ومالك  زيد  بن  مالك  »والمالكان: هما  
يهجو جريرًا ويظهر غباءه , ويفتخر باآبائه  من خالل ذكر هذه الأ�صماء 
التي كانت م�صهورة عند قبيلته«)37(. فالبيت يتكون من جملة م�صدرة 
وكما   . الكالم  �صدر  له  ال�صتفهام  لأّن  وذلك  )اأي��ن(  ال�صتفهام  با�صم 
نجد تقدم الخبر )اأين( في البيت الثاني وخبره الجملة الفعلية )تق�صي 
المالكان اأمورها( وقد ا�صتخدم ال�صاعر ا�صم ال�صتفهام كذلك في عجز 
البيت )اأين الخافقات اللوامع؟( »فهو يريد اأن يجد من جرير اإجابة على 
�صوؤاله له , ويريد اأن يثبت له كرم اآبائه واأ�صالتهم. ا�صتهزاًء وا�صتحقارًا 

به«)38(. 
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ويمكن تو�صيح ذلك من خالل الم�صجرين الآتيين .   
)اأ( البناء الباطن:

)ب( البناء الظاهر:

ج

ج

ج

ج

ع �س

ع خ

ع خ

ع �س

ا�صم ا�صتفهام

كلمة ا�صميةا�صم ا�صتفهام

كلمة و�صفية

الوا�صحات

كلمة ظرفية

عتبة

مكمل

الوجود اأين

كلمة و�صفيةكلمة ا�صمية

اأين الوا�صحات الوجود

ج

ج
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ا�صم  المبتداأ  خبر  تقدم  لنا,  يت�صح  البناءين  بين  وبالمقارنة 
ال�صتفهام في البناء الظاهر, في الطرف الأول من هذه الجملة, حين 
حول البناء الباطن اإلى بناء ظاهر وذلك وفقا لقاعدة التحويل باإعادة 

الترتيب.
التقديم في الجملة الفعلية وي�صتمل على: 

اأوًل: تقديم الفاعل على الفعل:
الفاعل هو ال�صم المرفوع الذي يلي الفعل , ول يجوز اأن يتقدم على 
»وكما  والتاأخير:  التقديم  باب  قال في  ابن جني حيث  راأي  فعله, وهذا 
ليجوز تقديم الفاعل على الفعل , فكذلك ل يجوز تقديم ما اأقيم مقام 

رب زيٌد(«)39(. الفاعل ك� )�صُ
تقديم  يجوز  »ل  قالوا:  حيث  الب�صريون  ال��راأي.  هذا  في  ووافقه 
لكلمة  كجزاأين  وفاعله  الفعل  اأن  اأحدهما:  بوجهين:  فعله  على  الفاعل 
عجز  تقديم  يجوز  ل  فكما  و�صعًا,  الآخ��ر  على  اأحدهما  متقدم  واح��دة 

الكلمة على �صدرها ل يجوز تقديم الفاعل على فعله)40(.
وثانيهما: اأّن تقديم الفاعل يوقع في اللب�س بينه وبين المبتداأ وذلك 
اأّنك اإذا قلت )زيد قام(, وكان تقديم الفاعل جائزًا لم يدر ال�صامع اأاأردت 
البتداء بزيد والإخبار عنه بجملة قام وفاعله الم�صتتر, اأم اأردت اإ�صناد  
قام المذكور اإلى زيد على اأّنه فاعل , وقام حينئذ خال من ال�صمير«)41(.
اأجازوا تقديم الفاعل على رافعه مع بقائه على  اأما الكوفيون فقد 

فاعليته. وا�صت�صهدوا على ذلك بقول الزباء)42(.
مال الجمال  م�سيها  وئيدا؟        اأجندًل يحمّلّن اأم حديدا؟ 
اأم �سرفــــــاناً بــــــارداً �ســـــديدا؟        اأم الرحال  ُج�ّســــما قعودا؟

فاأعرب الكوفيون )كلمة م�صيها( بالرفع فاعاًل مقدمًا لوئيد ولعله 
كانوا  القيا�س  اأمر  في  راأيهم  لأّن  وذلك  الكوفيون,  به  اأتى  واحد  مثال 
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اأفواه العرب  اأّنه ورد ذلك من  ال�صاهدين, طالما  اأو   , يكتفون بال�صاهد 
الف�صحاء.

ال�صاعر  من  واهتماما  عناية  الفعل  على  الفاعل  تقديم  ياأتي  وقد 
للمخاطب . ومن نمط هذا التقديم عند علماء العربية ما اأ�صار اإليه ابن 

فار�س بقوله:
»ومن �صنن العرب تقديم الكالم, وهو في المعني موؤخر , وتاأخيره  
وهو في المعني مقدم«)43(. كقول ذي الرمة)44(: )ما بال عينيك منها 

الماء ين�صكب؟( اأراد ما بال عينيك ين�صكب منها الماء؟.
ولعلماء النحو راأي في عدم تقديم الفاعل على فعله, حيث يرون اأّن 

الفاعل حقه التاأخير عن فعله ح�صب نظام الجملة العربية)45(.
الكريم,  القراآن  في  كثيرة  فعله  على  الفاعل  تقديم  ظاهرة  ولعل 
على  منها  نذكر  مقدمًا,  الفاعل  فيها  ورد  الآي���ات  م��ن  كثير  وه��ن��اك 

ڇ  ڇ  چ  {چ  تعالى:  قوله  الح�صر  ل  المثال  �صبيل 
{ىئ  تعالى:  وقوله  ڎڎ})46(.  ڍڍ ڌ ڌ  ڇ ڇ 
ىبيب  مب  خب  حب  جب  ىئيئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 
حس  جس  مخ  حخ  محجخ  جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  يت  ختمتىت  حت  جت 

خس})47(.
الفعل  على  الجاللة  لفظ  تقدم  يجد  الآيتين  لهاتين  والمتاأمل 
الجاللة )اهلل( على  لفظ  تقدم  الأول��ى  الآي��ة  ففي  الآيتين,  كل من  في 
الفعل الم�صارع )ي�صطفي(, وفي الآية الثانية تقدم على الفعل )خلق( 
والتقديم جاء هنا لغر�س العناية والهتمام والتركيز على الفاعل وهو 
لفظ الجاللة )اهلل( وجاء في الأ�صول في النحو)48( »ل يجوز اأن يتقدم 
الفاعل على الفعل فال يجوز اأن نقول: )زيُد قام( في جملة )قام زيٌد(



التحويل بإعادة ترتيب عناصر اجلملة في شعر الفرزدق

20
15

بر 
تم

سب
 - 

هـ
14

36
ة 

عد
لق

و ا
، ذ

 4
1 

دد
لع

ا

288

جـــــذور

فترفع زيدًا بقام, ويكون قام فارغا ولو جاز هذا لجاز اأن نقول: )الزيدان 
قام( و)الزيدون قام( تريد)قام الزيدان(وقام الزيدون(«.

اأّما بالن�صبة لل�صاعر الفرزدق فكثيرًا ما كان يقّدم في جمله ويوؤّخر 
بالفاعل  والهتمام  للعناية  اأخ��رى  واأحيانًا  ال�صعرية,  لل�صرورة  اأحيانًا 
اأ�صل  بذلك  مخالفًا  المعنى,  لتج�صيد  وا�صتجابة  ال�صياق  مع  وتم�صيًا 

الجملة في العربية.
وناأخذ النموذج التالي لتقديمه للفاعل. 

النموذج الأول: 
قال الفرزدق)49(:

ذكرت داوؤود والأ�سراف قد ح�سروا       باب الأمير ففا�س الدمع وانحدرا 
)اهلل يعــلم(, )والأقــوام قد علموا(      اأّن ال�سعــاليك اأم�سى جّدهم عثــــرا  
البيت لل�صاعر من ق�صيدة له بعنوان )ذكرت داوؤود والأ�صراف قد 
ح�صروا()50(. ومنا�صبة الق�صيدة لما هلك داوؤود بن قحزم بني قي�س 
بني ثعلبة, وانتهى اإلى الأ�صراف, وهم ينتظرون الإذن على باب الأمير 
بالب�صرة, وحمل داوؤود في غداة على األف خارج فوقف عليهم الفرزدق 

وقال هذا البيت«.
فهو يريد اأن يقول: »اإّنه ذكره حين ح�صر الأ�صراف على باب الأمير 
فبكى وعلم اأّن ال�صعاليك عثر حظهم لأّن مجيرهم قد مات )وال�صعاليك 

هم الفقراء («)51(. 
بداأ الفرزدق البيت الثاني بجملة ب�صيطة وهي )اهلل يعلم( حيث قدم 
لفظ الجاللة )اهلل ( على الفعل, عناية واهتماما, كما خ�صه بالعلم دون 
غيره, وهو العلم الغيبي, ولكن علم الأقوام هي �صهادتهم ومالحظتهم 
الأقوام قد علموا( فعطفت  البيت )باأّن  اإلى ذلك في عجز  اأ�صار  حيث 
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ي�صرك علم  اأن  ال�صاعر  يرد  لم  بالواو, فهنا  الأولى  الثانية على  الجملة 
الأقوام بعلم اهلل ولكنه اأراد اأن الأقوام قد �صهدت وراأت هوؤلء الفقراء 

يقفون على باب الأمير, ينتظرون حظهم من العطايا. 
مع  تفيد  وهي  )قد(  التحقيق  بحرف  الثانية  الجملة  ف�صلت  وقد 
الما�صي التقريب من الحال ومعناها الروؤية)52(. كما جاء الفاعل مقدمًا 
في جملة )والأقوام قد علموا(, وهنا يرى النحاة اأّنه ل يكون في الجملة 
الفعلية الواحدة اإل فاعال واحدًا, وهذا هو الحكم العام بمعنى اأنه اإذا 
جاء الفعل وبعده فاعل فالأ�صل اأن يفرد ذلك الفعل لفاعله.وقد ظهر في 
طي  قبيلة  في  ظهر  فقد  الظاهرة,  تلك  مايخالف  العرب  كالم  ف�صيح 
وبالحارث واأزد �صنوءة اأنهم يلحقون الفعل عالمة تث�نية الفاعل المثنى, 
وعالمة جمع للفاعل المجموع وعرفت تلك الظاهرة عند النحاة )بلغة 
اأكلوني البراغيث( وعّبر عنها الم�صنف في كتبه بلغة )يتعاقبون فيكم 
مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار( وقد ا�صت�صهد ابن مالك على هذه اللغة 
بهذا الحديث وذلك على اعتبار اأن الواو في يتعاقبون عالمة جمع المذكر 
و)مالئكة( هو الفاعل مذكور بعد الفعل المت�صل بالواو. واأول من اأطلق 
عليها هذا الم�صمى اإمام النحاة �صيبويه وقال اإنها لغة ف�صيحة)53(. واإذا 
نظرنا لإعراب جملة )والأقوام قد علموا( فنجد هنا اأن الفاعل هو كلمة 
)الأقوام( وهو الفاعل الأول, اأما )ال�صمير واو الجماعة( فهو فاعل ثان, 
ول ي�صح احتواء الجملة على اأكثر من فاعل واحد كما ل ي�صح اأن يتطابق 
الفعل مع فاعله اأو نائبه اإفرادًا وتثنية وجمعا واإنما هو مفرد في كل حال.

تحليل النموذج الأول:
ويمكن تو�صيح ذلك من خالل الم�صجرين الآيتين:
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)اأ( البناء الباطن:

)ب( البناء الظاهر:

ج

ع �سع �س

كلمة ا�صميةكلمة ا�صمية كلمة فعليةكلمة فعلية

الأقواماهلل

تحقيقاأداة
فعل

�صمير

ع خع خ

يعلم

ع �سع خاأداة تحققع ح

كلمة فعلية

يعلم

ع �س

كلمة ا�صمية

واهلل

وعلمقدو

الأقوامعلمقد

ج

ج

اأداة ربط

اأداة ربط

ج

ج ج
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البناء  في  اإليه  الم�صند  تقديم  لنا  يت�صح  البناءين  بين  وبالمقارنة 
وثم هذا  للجملة )اهلل(  الأول  الطرف  الفاعل في  يمثل  والذي  الظاهر 
تقدم  كما  الترتيب,  اإع��ادة  طريق  عن  التحويل  لقاعدة  وفقا  التقديم 
وبين  بينه  اأنه ف�صل  للجملة )الأق��وام( رغم  الثاني  الطرف  ال�صم في 
الفعل بفا�صل )قد( وهذه ظاهرة كثيرة لدى الفرزدق كظاهرة التقديم 
والتاأخير مخالفًا الأ�صل في بناء جمله. )وجاء ن�صب كلمة )باب( على 
نزع الخاف�س, فظهر كاأنه مفعول به للفعل )ح�صر( على اعتباره بمعنى 

المعتدي(.
 النموذج الثاني:

قال الفرزدق)54(:
)واإذا الرجال راأوا( يزيد راأيتهم         خ�سع الرقاب نواك�س الأب�سار 

البيت من ق�صيدة يمدح فيها الفرزدق اآل المهلب بعنوان )لأمدحّن 
بني المهلب(.

لأمدحـــّن بنـــــــــي المهلــــب مدحـــــــة       غـــــــــــــراء ظاهــــــرة على الأ�ســـــــــــــعار 
مثــــــل النجــــــوم اأمامــها قمــــــــــر لها       يجلو الدجى وي�سيء ليل ال�ساري 
ورثوا الطعان عن المهلب والقرى       وخالئقــــــــاً كتدفـــــــــــــق الأنهـــــــــــــــــــار 

وي�صف يزيد بن المهلب فيقول: 
اإني راأيت يزيــــــد عنـــد �ســـــــــبابه          لب�س التقى, ومهابة الجبــــــــــــار
ملك عليه مهابة الملك التقي          قمر التمام به و�سمـــ�س نهـــــــــــار 
واإذا الرجال راأوا يزيد راأيتهــــم          خ�سع الرقاب نواك�س الأب�سار 

»فهنا ي�صف يزيد باأنه ذو مهابة موروثة عن اأبيه واأمه فحين يراه 
النا�س ينحنون تهيبًا منه. وكانوا يخ�صونه, ولهذا ا�صتحق المدح«)55(.

فالبيت يتكون من جملة �صرطية مبدوءة باأداة ال�صرط اإذ تقّدم فيها 
ال�صم )الرجال( الواقع فاعاًل للفعل  بعدها )راأوا( وجاء تقديمه عناية 

واهتمامًا. 
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يقول اأحمد الها�صمي: »من الجمع على غير قيا�س قوله: )نواك�س( 
جمعًا لناك�س, وهذا الوزن )فواعل( ل يطرد اإل في و�صف لموؤنث عاقل. 

وقد ورد للمذكر في لفظين, هما: )نوار�س( و)هوالك()56(. 
ويمكن تو �صيح ذلك من خالل الم�صجرين الآتيين:

)اأ( البناء الباطن:                                             )ب(  البناء الظاهر:

على  )الرجال(  الفاعل  تقدم  لنا  يت�صح  البناءين  بين  وبالمقارنة 
طريق  عن  التحويل  لقاعدة  وفقا  وذلك  الظاهر  البناء  في  راأى  الفعل 

اإعادة ترتيب الجملة, ولقد تّم ذلك لأنه محل عناية ال�صاعر واهتمامه.
النموذج الثالث: 

قال الفرزدق)57(:
اإذا مالك األقى العمامة فاحذروا          بوادر كفي مالك حين يغ�سب 
فاحذروا(  العمامة  األقى  مالك  )اإذا  بعنوان  له  البيت من ق�صيدة 

قاله لمالك بن المنذر بن الجارود, ويليه البيت التالي:
فاإنهما اإن يظلماك, ففيهما           نكال لعربان العذاب ع�سب�سب 

فاإنه  يلقي عمائمه متغ�صبًا,  اإنه حين  المنذر  يقول: »في مالك بن 
دونه  لمن  عبرة  يجعل  ما  والنكال:  متغ�صبًا.  يراه  من  ليخاف  توًا  يقتل 

جج

اأداة �صرطاأداة �صرط

اأداة �صرطاأداة �صرط

ع �سع خ

كلمة ا�صميةكلمة فعلية

اإذا الرجالراأى

ع خع �س

كلمة فعليةكلمة ا�صمية

الرجال

مكملمكمل

�صمير ا�صمكلمة ا�صمية

يزيديزيد وراأى
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فيقول في معنى البيت اإن من يظلمه ي�صير عبرة لمن دونه في العذاب 
ال�صديد«)58(.

اإل  ت�صتعمل  تعد  لم  والتي  الغريبة  الألفاظ  من  ع�صب�صب  فكلمة 
�صددته  اإذا  ال�صيء  ع�صبت  قولك  من  م�صتق   :) )ع�صب�صب  ن���ادرًا, 
وذكر ابن دريد )الع�صب�صب( ال�صديد يقال: يوم ع�صب�صب في ال�صر 
يجعل  لما  ا�صم  وهو  )نكال(  �صفة  الفرزدق  ا�صتخدمه  وقد  خا�صة)59( 
عبرة لالآخرين فيدفعهم اإلى الخوف من اإتيان الأمر, والتفكير به, وقد 

يكون بمعنى العقوبة اأو القيد المانع, كما ورد في القراآن الكريم: {ڱ 
ں ں})60(. و�صميت القيود اأنكال لأنه ينكل بها, اأي يمنع بها: 
�صمهم  اإذا   , يع�صبهم ع�صبًا  القوم  : ع�صب  قولك  من  ماأ خوذ  »وهو 

وا�صتد عليهم«)61(.
والبيت يتكون من جملتين ب�صيطتين. 

الجواب  اأت��ى  حيث  لل�صرط  ج��واب��ًا  والثانية  ال�صرط  تمثل  الأول���ى 
)فاحذروا( م�صبوقًا بالفاء لكون الجملة طلبيه والفاء من حروف العطف.
من  الجملة  لمكونات  تغيير  من  حدث  ما  لتو�صيح  النموذج  تحليل 

حيث التقديم والتاأخير.
)اأ( البناء الباطن:

اأداة �صرط

اإذا

ج

ع خ

فعل

األقى

ع �س

ا�صم

مالك

مكمل

ا�صم

العمامة
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)ب( البناء الظاهر:

ونالحظ من خالل الم�صجرين اأنه تّم تقديم ال�صم )مالك( والذي 
يمثل الفاعل للفعل )األقى( مع اأّن رتبته التاأخير, ولقد تقدم لأنه محل 

عناية ال�صاعر واهتمامه.

ثانياً: تقديم المفعول به: 
المفعول به هو كل ا�صم من�صوب يدل علي من وقع عليه فعل الفاعل 

دون تغيير معه في �صورة الفعل. 
قال ابن مالك)62(:

 وبعد فعل فاعل فاإن ظهر         فهو واإل ف�سمير ا�ستتر 
فترتيب الجملة الفعلية كما قال �صيخ النحاة: »عبارة عن فعل وفاعل 
ومفعول , فالفعل في مقدمة الجملة , وبعده الفاعل, لّن الفعل وفاعله 
كجزاأي كلمة ول يجوز تقديم عجز الكلمة على ال�صدر هذا  هو الترتيب 
المعتاد. ويجوز تقديم المفعول على الفعل والفاعل معًا في نحو: )عليا 

اأكرمُت( ومنه قوله تعالى: {ۅ ۉ ۉ ې}«)63(.
حيث تقدم المفعول به)فريقًا(على الفعل والفاعل في هذه الآية.

ويقتلون  فريقًا  ّكذبوا  مجازه  وموؤّخر  »مّقدم  عبيدة)64(:  اأبو  قال 
فريقًا.ويجب تقديمه عليهما في اأربع م�صائل. 

اأداة �صرط

اإذا

ج

ع �س

ا�صم

مالك

ع خ

فعل

األقى

مكمل

ا�صم

العمامة
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1 - اأن يكون ا�صم �صرط كقوله تعالى: {يئ جب حب خب مب ىب يب})65(. 
2 - اأن يكون ا�صم ا�صتفهام كقوله تعالى: {ڑ ک ک ک})66(.

3 - اأو م�صافا ل�صم ا�صتفهام نحو )كتاب من اأخذت(.
4 - اأن يكون )كم( اأو )كاأين( الخبريتين نحو: )كم كتاب ملكُت( ونحو: 
)كاأين من علم حويُت( اأو م�صافًا اإلى كم الخبرية نحو: )ذنب كم 

مذنب غفرُت(.
        اأّما )كاأين( فال ت�صاف ول ي�صاف اإليها .

5 - اأن ين�صبه جواب - اأما - ولي�س لجوابها من�صوب مقدم غيره. كقوله 
تعالى: {ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں})67(.

واإنما وجب تقديمه والحالة هذه ليكون فا�صال بين - اأما - وجوابها, 
فاإن كان هناك فا�صل غيره فال يجب تقديمه نحو: اأما اليوم فافعل مابدا 

لك«.
خالل  من  تو�صيحه  يمكن  والفاعل  الفعل  على  به  المفعول  تقديم 

النماذج الآتية:
قال الفرزدق)68(:

وغرا  قد ن�سقت م�سهرات        طوالُع ل تطيق لها جوابا 
البيت من ق�صيده له بعنوان )اأنا ابن العا�صمين بني تميم(.

قالها يناق�س جريرًا مطلعها :
اأنا ابن العا�سمين بني تميم        اإذا ما اأعظم الحدثان نابا 

»اإّنه ينظم الق�صائد الغراء ال�صهيرة  فيقول في معنى البيت الأول 
التي ل قبل لجرير بالرد عليها«)69(.

وفي البيت الثاني يفخر »باأنه ابن الذين يع�صمون الّنا�س ويحمونهم, 
حينما تذلهم خطوب الدهر وتنزل بهم«)70(.
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فال�صاعر هنا قدم المفعول به )غرًا( حيث ن�صبه بالفعل )ن�صق( 
والأ�صل )قد ن�صقُت غرًا م�صهرات(.

يمكننا  ال�صابق  البيت  خالل  من  به  المفعول  تقديم  على  وللوقوف 
تو�صيح ذلك من خالل الم�صجرين الآتيين:

)اأ( البناء الباطن:

)ب( البناء الظاهر:

  وبالمقارنة بين البناءين يت�صح لنا تقديم المفعول به )غرًا( على 
الفعل في البناء الظاهر وذلك وفقًا لقاعدة التحويل عن طريقة اإعادة 

الترتيب.

اأداة ربط

اأداة ربط

و

و

قد

قد

فعل

فعل

�صمير

�صمير

كلمة و�صفية

كلمة ا�صمية

كلمة و�صفية

كلمة و�صفية

ن�صق

ن�صق

اأنا

ت

غرًا

غرًا

م�صهرات

م�صهرات

ج

ج

اأداة تحقيق

اأداة تحقيق

ع خ

ع خ

ع �س

ع �س

مكمل 1

مكمل 1

مكمل 2

مكمل 2
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النموذج الثاني: 
قال الفرزدق)71(: 

�سفيت من الداء العراق فلم تدع         به )ريبــًة( بعد ا�سطفــــاق الزلزل
وكانوا كذي داء )اأ�ســـاب �ســفاءه(        )طيٌب ( به تحت ال�سرا�سيف داخل 
هذه الأبيات من ق�صيدة له يمدح فيها الحجاج بن يو�صف الثقفي 

مطلعها  
واإذا وعد الحجاُج اأوهّم اأ�سقطت  

                            مخافته ما في بطون الحوامل 
»و�صفه هنا بال�صدة حتى اإّن الحوامل يجه�صن من هيبته ,و ي�صفه 
باأنه بعث الأمن في العراق بعد ال�صقاق والفو�صى, واأّنه اأبراأهم من دائهم 
الكامن في دواخلهم«)72(. ففي البيت الأول: جملتان: الأولى )�صفيت من 
الأولى  الثانية على  به ريبة(, عطفت  والثانية )فلم تدع  العراق(  الداء 
بحرف العطف )الفاء( فهو يريد اأن يثبت للحجاج �صفة اأ�صيلة ل طارئة 
وجاءت الأفعال من�صجمة مع �صورة الرعب التي اأراد اأن ي�صور بها من 

يتوجه اإليه الحجاج بوعوده.
ففي البيت الأول )�صفيت من الداء العراق( نلحظ اأّنه قّدم الجار 
والمجرور )من الداء( على المفعول به )العراق( وذلك لّما اأراد اأن ي�صير 
اإلى اأمر مفهوم , ل يتطلب مزيدًا من الإي�صاح فهو لّما اأراد اأن يوحي اإلى 
ولّما عدل  كان  اأينما  الداء  على  الق�صاء  على  الحجاج  بمقدرة  المتلقي 
عن ذلك , واأحب اأن يحدد المكان فقد جاء بلفظ )العراق(ليفيد العموم 
اأن  التركيز على  اإل بق�صد  ال�صابقة.وما هذا  العبارة  الحا�صل من فهم 
مهمة الحجاج في الق�صاء على الداء,وقد تركزت في العراق حيث كانت 

وليته. 
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التالية )لم تدع به ريبة( نجده قد ف�صل  اإلى الجملة  وحين ننظر 
المفعول به  اأّخر  بالجار والمجرور كذلك حيث  به  الفعل والمفعول  بين 

الذي رتبته التقديم .
بجملة  اتبعها  داء(  ك��ذي  )وك��ان��وا  بجملة  يليه  ال��ذي  البيت  وب��داأ 
)اأ�صاب �صفاءه طبيب( ومن الوا�صح اأن الواو في قوله: )كانوا(, ترجع 
اأي  العراق(  الداء  من  )�صفيت  ال�صابق:  البيت  في  ملحوظ  متقدم  اإلى 
اأهل العراق , حيث ذكر العراق على �صبيل المجاز المر�صل الذي عالقته 
اإلى الجملة الثانية: )اأ�صاب �صفاءه طيب(  اأو المكانية. وننظر  الحالية 
بناء  لأ�صل  مخالف  وه��ذا  الفاعل,  على  به  المفعول  ق��دم  نجده  حيث 
الجملة, كما نلحظ الف�صل بين ال�صفة والمو�صوف فيما تبقى من البيت 
)به(  قوله  في  ال�صمير  بين  ف�صل  داخل( حيث  ال�صرا�صيف  تحت  )به 
ال�صابقة  النماذج  بتحليل  و�صنقوم  بالمت�صايفين  )داخ��ل(  �صفته  وبين 
لتو�صيح البناءين الباطن والظاهر وتو�صيح ما حدث من تقديم وتاأخير .

الجملة الأولى: )�صفيت من الداء العراق(.
)اأ( البناء الباطن:

ج

مكمل 2مكمل 1ع �سع خ

�صبه جملة ا�صم �صمير فعل

العراق اأنت الداءمن�صفى
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)ب( البناء الظاهر:

الفعل  عن  به  المفعول  تاأخر  لنا  يت�صح  البناءين  بين  وبالمقارنة 
والفاعل, كما ات�صح تقديم الجار والمجرور وهذا مخالف لبناء الجملة 

التي يرد فيها المفعول به غالبا بعد الفعل والفاعل.
ونقوم  طبيب(  �صفاءه  )اأ�صاب  جملة  تاأخذ  يليه  الذي  البيت  وفي 

بتحليلها على  النحو الآتي: 
)اأ( البناء الباطن:

ج

ج

ع خ

ع خ

ع �س

ع �س

مكمل 1

مكمل

مكمل 2

�صبه جملة

ع �س

كلمة ا�صمية

كلمة ا�صميةكلمة ا�صمية

�صمير

�صمير

فعل

فعل

العراق اأنت

اأنت

�صفى

اأ�صاب

اأداة جر

من

�صفاء

ا�صم

الداء

العراق
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)ب( البناء الظاهر:

به)�صفاء(على  المفعول  تقدم  لنا  يت�صح  البناءين  بين  وبالمقارنة 
الفاعل )طبيب(, البناء الظاهر وذلك وفقا لقاعدة التحويل عن طريق 

اإعادة الترتيب.
متعلقات الفعل:

لقد �صاع لدى الفرزدق الف�صل بين الجمل مما يوؤدي اأحيانا ل�صعوبة 
قبله  بما  اأو  بعده  بما  الكالم  لتعلق  وذلك  المراد,  المعنى  اإلى  الو�صول 
من  خوفًا  وذلك  واحد  بنموذج  لها  وامثل  الظاهرة  هذه  اأتناول  و�صوف 

التكرار.
قال الفرزدق)73( يمدح الحجاج بن يو�صف: 

وكم من ع�سى العينين اأعمى فوؤاده        اأقمت وذي راأ�س عن الحق مائل
ب�ســـــيف به هلل ت�ســــــرب من ع�ســـــى       على ق�سر الأعناق فـوق الكواهل

في  ال�صيف  ي�صتخدم  واأنه  رعيته  مع  بال�صدة  الحجاج  ي�صف  فهنا  
البيت  في  فنجده  الحق)74(.  عن  ويميل  اهلل  يع�صي  من  روؤو���س  قطع 
الثاني, اأتى ب�صبه الجملة الجار والمجرور )ب�صيف(, وهي متعلقة بفعل 

ج

ع خ
ع �س مكمل

�صميرم�صاف
كلمة ا�صمية

فعل

طبيب ه��صفاءاأ�صاب
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بفا�صل  المتعلقين  بين  ف�صله  وف�صاًل عن  ال�صابق,  البيت  في  )اأقمت( 
معنوي, حيث ورد كلٌّ منهما في بيت م�صتقل,فاإن هناك الفا�صل اللفظي 
)وذي راأ�س عن الحق مائل(, فهذا الفا�صل معطوف على قوله: )ع�صى 
العينين(, حيث ف�صل بين المتعاطفين كما هو وا�صح من توالي اللفاظ 
في البيت. ثّم اإن تداخل الجمل واأ�صباه الجمل, وا�صح في �صعره مما ينتج 
عنه �صعوبة تتطلب من المتلقي اأن يفكر في العالقة بين الألفاظ ويربط 
بين مدلولتها ليتو�صل اإلى المعنى المطلوب. و�صنقوم بتحليل النموذج 

لتو�صيح البناءين الباطن والظاهر.
)اأ( البناء الباطن:

)ب( البناء الظاهر:

فعل

فعل

�صمير

�صمير

اأقام

اأقمت

اأنت

ت

ج

ج

ع خ

ع خ

ع �س

ع �س

مكمل 1

مكمل 1

مكمل 2

مكمل 2

�صبه جملة

�صبه جملة

كلمة فعلية

كلمة فعلية

�صبه جملة

�صبه جملة

ب

ب

ت�صرب

ت�صرب

من

من

�صيف

�صيف

ع�صىاأنت

ع�صى
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وبالمقارنة بين البناءين يت�صح لنا اأن عبارة الجار والمجرور والتي  
ال�صابق  البيت  في  اأقمت  بالفعل  متعلقة  جاءت  الثاني  البيت  في  وردت 
وفقًا  وذلك  بناء ظاهر,  اإلى  الباطن  البناء  بتحويل  قمنا  عندما  وذلك 
لقاعدة التحويل باإعادة ترتيب عنا�صر الجملة. كما لحظنا ذلك كثيرًا 
عند ال�صاعر الفرزدق, مما يوؤدي اإلى �صعوبة الو�صول اإلى المعنى عنده.

الخاتمـــــة:
اأتناول ظاهرة التقديم والتاأخير  اأن  حاولت من خالل هذا البحث 
النظرية  هو  لغويًا,  نموذجًا  لدرا�صتي  واتخذت  الفرزدق  ال�صاعر  عند 

التوليدية التحويلية لت�صو مي�صكي, حيث تو�صلت اإلى النتائج التالية: 
1 - ظاهرة التقديم  والتاأخير في الجملة العربية تناولها علماء النحو 

كما تناولها علماء البالغة واللغة واأولوها اهتماما كبيرًا.
�صعره  في  الفرزدق  عند  �صاعت  ظاهرة  والتاأخير  التقديم  ظاهرة   -  2
مخالفًا بذلك نظام الجملة العربية, مما اأدى في كثير من الأحيان 

اإلى التعقيد اللفظي لفهم معانيه.
3 - النظرية التوليدية  التحويلية تقوم على مبداأين كبيرين لهما وجود 

في اللغات الإن�صانية هما: 
ظاهر  بناء  اإلى  الباطن  البناء  تحويل  يتم  حيث  والتحويل  التوليد 
اإلى  التحويل  هذا  وي��وؤدي  التحويلية,  القواعد  با�صم  يعرف  ما  بوا�صطة 
تمثل  بناء ظاهر.  الى  التحويل  الباطن عند  البناء  تغييرات في  حدوث 
اأهمها في التحويل عن طريق )اإعادة الترتيب( والذي ي�صمى عند علماء 
النحو بالتقديم والتاأخير والذي يكون لأ�صباب يرت�صيها المتكلم, منها: 
العناية والهتمام بالمخاطب, اأو لكونه الأ�صل ول مقت�صي للعدول عنه.   

: وعند تحليل الأبيات التي تمثل عينة البحث اأثبت البحث اأنَّ
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1 - ال�صم المبتداأ يتقدم على الخبر اإذا ت�صاوى كل من المبتداأ والخبر 
لها  التي  الأ�صماء  من  كان  اإذا  يتم  كما  التنكير,  اأو  التعريف  في 
رافعًا  الخبر  يكون  اأن  اأو  وال�صرط,  ال�صتفهام  كاأ�صماء  ال�صدارة 

ل�صمير المبتداأ م�صتترًا. 
لها  التي  الأ�صماء  من  كان  اإذا  المبتداأ  على  الخبر  ال�صم  يتقدم   -  2
على  الخبر  يتقدم  كما  ال�صرط,  اأو  ال�صتفهام  كاأ�صماء  ال�صدارة 
المبتداأ اإذا كان المبتداأ نكرة ول م�صوغ لالبتداء األ يتقدم الخبر, 
الجار والمجرور والظرف, كما يتقدم الخبر اإذا ا�صتمل المبتداأ على 

�صمير يعود على الخبر.
ال�صاعر  لعناية  وذل��ك  به  المفعول  وعلى  فعله  على  الفاعل  يتقدم   -  3

واهتمامه بالمخاطب.
4 - يتقدم المفعول به على الفعل اأحيانًا, كما  يتقدم على الفاعل, وقد 
ياأتي مف�صوًل عن الفعل باأحد المت�صايفين, كما ياأتي متاأخرًا عن 

الفعل والفاعل. 
الجملة  في  المتعلقات  بين  الف�صل  الفرزدق  عند  كثيرًا  �صاع  لقد   -  5

ب�صبب التقديم والتاأخير.
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• وكالة التوزيع الردنية )ارامك�س ميديا(
�صندوق بريد 3371

رمز بريد 11181
عمان- اململكة الأردنية الها�صمية

تلفون:962-6-5358855+

• موؤ�ص�صة الأهرام للتوزيع
14 �صارع اجلالء

القاهرة- جمهورية م�صر العربية
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+202-25796326
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• دار احلكمة
�صندوق بريد 2007
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• دار القلم للن�صر والتوزيع والإعالن
�صندوق بريد 1107

�صنعاء- اجلمهورية اليمنية
تلفاك�س: 967-1-469415+

+967-1-469586                      

• ال�صركة املتحدة لتوزيع ال�صحف
�صندوق بريد 6588 حوىل

رمز بريد 32040
دولة الكويت

تلفون: 965-22456198+
+965-22412820                

• ال�صركة التون�صية لل�صحافة )�صوترب�س(
3 نهج املغرب

�س.ب 719
تون�س 1000 - اجلمهورية التون�صية

تلفون:  216-71-322499+

• �صركة الظالل للن�صر والتوزيع
بغداد - اجلمهورية العراقية

تلفون: 964-7901-332734+
+964-7702-141164                

• موؤ�ص�صة العروبة التجارية املحرتمني
�صارع حارثة بن �صهل �س. ب 52 

الدوحة – دولة قطر
تلفون: 974-4424721+

+974-5531665

• ال�صركة ال�صريفية للتوزيع وال�صحف )�صو�صرب�س(
ملتقى زتقة رحال بن اأحمد وزنقة �صان 

�صات�س
�صندوق بريد 13683

املغرب الدار البي�صاء -20300 
تلفون: 2125-22-400233

• ال�صركة ال�صورية لتوزيع املطبوعات
برامكة- جتاه ثانوية التجارة

دم�صق – اجلمهورية العربية ال�صورية
تلفون: 963-11-2128664+

• يف اململكة العربية ال�صعودية
- كنوز املعرفة - جدة �صارع ال�صتني

- مكتبة املتنبي - الدمام
- مكتبة دار الزمان- املدينة املنورة

- مكتبة ال�صرق- املدينة املنورة
- املكتبة الرتاثية- الريا�س

- ومكتبات اأخرى

موزعو دوريات النادي يف ال�سعودية والوطن العربي






	jathoor (1) الفهرس والمقدمة
	نظرية النص الأنموذج (2)
	العناصر المنهجية (3)
	نزه القلوب (4)
	تدفق دلالة المفردة (5)
	المروي له ودوره (6)
	المحسن البديعي وأثره (7)
	التحليل الوظيفي (8)
	حذف نون الرفع (9)
	الاختزال الدلالي فلي لحديث (10)
	التحويل بإعادة ترتيب عناصر الجملة (11)

